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Van de redactie
Voor u ligt het nieuwe Tijdschrift Positieve Psychologie. Het eerste
Nederlandstalige tijdschrift dat het hele domein van de positieve
psychologie omvat.
In Nederland en België is de positieve psychologie sterk in opkomst.
Dat wordt duidelijk uit de wetenschappelijke belangstelling van steeds
meer onderzoekers en evenzeer uit de talloze toepassingen op school,
op het werk, in de gezondheidszorg en op andere plaatsen. Wij, als
redactie, hebben als missie om met dit tijdschrift wetenschappelijk
gefundeerde toepassingen van de positieve psychologie te stimuleren en
om over alle aspecten daarvan van gedachten te wisselen. Het tijdschrift
wil een inspirerend platform zijn voor wetenschappers en mensen die met de
toepassing aan de slag gaan. Wij vinden het van belang om die toepassingen
aan te moedigen omdat we overtuigd zijn van de waarde die de positieve psychologie kan hebben bij het stimuleren van bloei en ontwikkeling van individuen en van
instituties. Wij denken dat individuele mensen tot bloei kunnen komen ongeacht hun problemen
of maatschappelijke positie of leeftijd of wat dan ook. We denken zelfs dat dit nodig is om een sterke
concurrerende kenniseconomie te stimuleren. En dat het om meer gaat dan mensen ondersteunen in het
oplossen van hun problemen, hoe zinvol dat natuurlijk ook is.
De praktijk laat zien dat mensen hun problemen graag opgelost zien maar vooral de ontwikkeling willen ingaan die ze zich voorstellen. Dat ze hun perspectief op hun toekomst dichterbij kunnen brengen.
Dat ze met plezier kunnen leren en hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, op het werk en in
hun omgeving. In die zin gaat positieve psychologie om veel meer dan om geluk en positieve emoties.
We nodigen u als lezer van harte uit om te reageren en om bijdragen te leveren. Die zijn meer dan
welkom. Dat is bij voorkeur een goed onderbouwde toepassing maar kan ook een opinie zijn of een kritische reflectie. We willen het tijdschrift graag samen met u vormgeven en dat is ook de reden dat we
vooral een internetmedium zijn. Regelmatig zullen we aandacht besteden aan bepaalde thema’s, zoals
de sterke-kantenaanpak en veerkracht en toepassingen zoals in het onderwijs en het bedrijfsleven.
Jan Walburg,
namens de redactie die bestaat uit:
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INLEIDING

Sterke kanten
Het eerste nummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie
heeft als thema: op eigen kracht. Hoofdredacteur Jan Walburg
schetst waar deze aanpak vandaan komt. En leidt de lezer
rond langs de artikelen en de auteurs.
■ Jan Walburg

E

erlijk is eerlijk. De sterke-kantenaanpak komt niet voort uit de positieve
psychologie. In 1997 verscheen de
eerste editie van het handboek The
Strength Model. Dit boek van Rapp
en Goscha beschrijft een op herstel georiënteerde
aanpak van psychische problemen. De auteurs hebben bewijs verzameld voor de effectiviteit van deze
aanpak ter ondersteuning van mensen met ernstige
psychiatrische problemen, die moeite ondervinden
bij het verwezenlijken van een betekenisvol leven en
belangrijke levensdoelen. Eind vorige eeuw vormde
deze beweging een alternatief voor de traditionele
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medisch-therapeutische aanpak. Elementen van
deze aanpak vinden we nog steeds terug in veel
innovaties in de geestelijke gezondheidszorg. Daar
heeft dit model wortel geschoten, maar opvallend
genoeg zijn er geen toepassingen gevonden buiten
de psychiatrie.
Vanuit de positieve psychologie is een tweede golf
op gang gekomen in het bedrijfsleven, passend in
de tijdgeest van talentontwikkeling, die van daaruit
weer zijn toepassingen aan het vinden is in de
zorg. We herkennen moeiteloos de doelen van de
eerste generatie: iedereen heeft doelen, talenten en
mogelijkheden en in elke omgeving zijn hulpbron-

nen, mensen en kansen aanwezig die deze doelen
en talenten kunnen ondersteunen. Het kan daarom
behulpzaam zijn om mensen te begeleiden bij het
ontdekken van hun persoonlijke sterke kanten, die
ze, gebruikmakend van wat de omgeving biedt,
kunnen inzetten om een plezierig en zinvol leven
in de gemeenschap op te bouwen. De sterke-kantenaanpak van Rapp en Goscha is gericht op het
ondersteunen van mensen met problemen. De
sterke-kantenaanpak vanuit de positieve psychologie was oorspronkelijk gericht op elk individu en
elk systeem en had tot doel om het beste uit het
leven en uit mensen te halen. Een uitgangspunt
dat natuurlijk evenzeer past in een therapeutische
omgeving.

Modellen
Er zijn grofweg drie modellen van sterke kanten te
onderscheiden: het Gallup-model, de VIA-classificatie van karaktersterkten en de persoonlijkheids-sterke-kanten van Linley.
Gallup
In het model van Gallup zijn sterke kanten
activiteiten die iemand consistent en bijna perfect
kan uitvoeren (Harter et al., 2002). Dat kunnen
vaardigheden zijn om activiteiten en taken uit te
voeren (technisch-ambachtelijke bekwaamheden),
kennis om feiten en principes te kunnen analyseren
(wetenschap of journalistiek) of talenten als een
meer aangeboren manier van denken, voelen of
gedragen (talenknobbel of muziektalent). Waar
vaardigheden en kennis vooral opgebouwd worden
op basis van oefenen, daar is talent een aangeboren eigenschap die voor de ontwikkeling ook
oefening vergt. Talenten vormen de beste uitgangspunten om tot hoge prestaties te komen omdat
talenten zich krachtig kenbaar maken in veel omstandigheden. Een talent is zichtbaar als persoonlijke sterke kant die steeds weer leidt tot bepaalde
activiteiten, of door een snel leerproces en door het
plezier in de uitoefening van het talent. Talenten
zijn meetbaar in de Clifton Strengthsfinder, die 34
talenten onderscheidt (www.strengthsfinder.com).
De aanpak voor het ontwikkelen van een talent
volgt in het Gallup model de volgende stappen:

•
•
•
•

Het identificeren van het talent.
Het maximaal inzetten op de ontwikkeling
daarvan.
Het integreren van iemands leven in het talent
en compenseren voor zwakke kanten.
Ontwikkeling op basis van wat veranderbaar
is, meer dan op tekortkomingen.

Gallup werkt nu al meer dan dertig jaar met deze
aanpak, die vooruit liep op de positieve psychologie, en heeft gegevens verzameld van meer
dan drie miljoen mensen, een miljoen teams en
tienduizenden leiders. Daarmee is deze aanpak de
dominante aanpak geworden in het bedrijfsleven.
Values In Action
De Values in Action (VIA)-classificatie is gebaseerd
op onderzoeken van Petersen en Seligman (2004).
Zij stelden een team van topwetenschappers samen
vanuit verschillende disciplines, dat op zoek ging
naar deugden in onder andere religie en filosofie
waarover een grote mate van overeenstemming
bestond. Zo kwamen zij op de deugden ofwel
karakterkrachten: Wijsheid (creativiteit, nieuwsgierigheid, oordeel, oordeelsvorming, open geest,
passie voor leren), Rechtvaardigheid (teamwerk,
eerlijk oordelen, leiderschap), Moed (dapperheid,
doorzettingsvermogen, eerlijkheid en vitaliteit),
Medemenselijkheid (liefde, vriendelijkheid, sociale
intelligentie), Soberheid (vergevingsgezindheid,
matigheid en bescheidenheid, voorzichtigheid en
zelfregulering) en Transcendentie (schoonheid, perfectie, dankbaarheid, hoop, humor en spiritualiteit).
Kwaliteiten die het sterkst naar voren komen bij
iemand en echt kenmerkend zijn, heten signatuurkwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn te meten met
behulp van de VIA-vragenlijst (www.viasurvey.org).
Persoonlijkheidskrachten
Linley legde de basis voor dit model door onderzoek te doen naar honderden sterke kanten,
teneinde die te beschrijven en tot ontwikkeling
te brengen (Linley et al., 2010). Op grond van
verschillende vormen van literatuur-, naturalistisch
en empirisch onderzoek, ontstond als definitie:
een sterke kant is een reeds bestaand vermogen of
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gedrag, denken of ervaren dat authentiek is en dat
de bezitter energie geeft en dat optimaal functioneren, ontwikkeling en prestaties mogelijk maakt.
In tegenstelling tot de andere modellen beschouwt
Linley zijn kwaliteiten niet per se als positief. Er zijn
ook mensen met sterke negatieve, destructieve,
kwaliteiten. Linley komt tot zestig persoonlijkheidskrachten, zoals actie, avontuur, authenticiteit,
dienstverlenend en probleemoplossend. Er is geen
echt meetinstrument ontwikkeld om de sterke
kanten te detecteren, maar er zijn wel schaaltjes
waarop mensen zichzelf kunnen testen op elk van
de persoonlijkheidskrachten
(www.strengths2020.com).

Coaching
De toepassingen concentreren zich vooral op
coaching, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke
ontwikkeling en loopbaanplanning in de werksituatie, op de ontwikkeling van sterke kanten in het
onderwijs en in het benutten van sterke kanten
om maatschappelijke en gezondheidsproblemen
problemen aan te pakken.
Een van de meest voor de hand liggende toepassingen van het sterke-kantenmodel vormt coaching.
Coaching gaat om het begeleiden van mensen,
meestal in hun werk, soms gericht op een bepaald
thema en soms meer algemeen. Het ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van sterke
kanten lijkt dan voor de hand te liggen. Met name
Linley heeft zich sterk gemaakt voor coaching langs
de lijnen van de sterke kanten van een individu. In
een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit
van die aanpak komt hij tot positieve resultaten.
Coaching op sterke kanten zou de authenticiteit
van mensen versterken, hun vitaliteit bevorderen
en hun welbevinden verhogen (Gonindji & Linley,
2007).

Werk
Meestal probeert de werkgever de vaardigheden
van de medewerker af te stemmen op de competenties die zijn vastgelegd in de functieomschrijving.
Een sterke-kantenaanpak stimuleert de inzet van
individuele kwaliteiten, talenten en andere sterke
kanten voor de doelstelling van de organisatie. De
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gebruikelijke manier van werken is daarbij om te
beginnen met de afname van een sterke-kantenvragenlijst, waarmee de werknemer zich meer bewust wordt van zijn sterke kanten. In de volgende
fase onderzoekt de medewerker de betekenis van
de sterke kanten in het verleden en heden en toekomst door na te gaan waar deze kwaliteiten zijn
ingezet en waar die nog meer in te zetten zijn. Vervolgens kan een actieplan tot stand komen dat de
leidraad vormt voor de verdere ontwikkeling van de
sterke kanten. Het onderzoek naar de effecten van
deze aanpak is methodologisch niet overtuigend.
Maar er worden veel positieve effecten gerapporteerd (Hodges & Asplund, 2010) die laten zien dat
de betrokkenheid toeneemt, het personeelsverloop
afneemt en de productiviteit hoger wordt.

School
Het onderwijs richt zich vooral op de ontwikkeling van competenties zoals vastgelegd in het
onderwijscurriculum, meer dan op de ontwikkeling
van persoonlijke talenten. Dat laat zich heel goed
aanvullen met een aanpak die persoonlijke talenten
van leerlingen identificeert en de ontwikkeling
daarvan aanmoedigt en ondersteunt. Dat kan op
zijn minst de motivatie van leerlingen versterken,
waarmee het in Nederland slecht gesteld is, slechter
dan waar ook ter wereld (NRC, 19 april, 2014).
Veel onderzoek is daar nog niet naar gedaan, maar
de studies die er zijn, wijzen op positieve effecten
(Hiemstra & Bohlmeijer, 2013). In Nederland
bewerkte Hiemstra de sterke-kantenaanpak voor
het hoger onderwijs en ontwikkelde een variant
op de strengthfinders: de Talentenwijzer (Hiemstra,
2011). In een recent onderzoek toont hij aan dat er
verschillen zijn in effect tussen de gebruikelijke manier van werken in het onderwijs en het stimuleren
van individuele talenten. Studenten die de laatste
aanpak volgden, bleken beter gemotiveerd, deden
beter hun best en voelden zich meer competent
(Hiemstra & Yvers, 2015).

Zorg
De toepassing van de sterke-kantenaanpak in de
gezondheidszorg is nog nauwelijks tot ontwikkeling gekomen, maar is wel veelbelovend. Allereerst

omdat het de aandacht verlegt van beperkingen
naar mogelijkheden. Het inzetten van sterke kanten
bij het omgaan met een chronische ziekte kan het
zelfmanagement versterken en kan houvast geven
voor het opbouwen van een aangepast toekomstperspectief.
We kunnen concluderen dat het aandacht geven
aan sterke kanten veel mogelijkheden en aanknopingspunten biedt op school, in bedrijven en in
de gezondheidszorg. De toepassingen zijn veelal
nog in een pioniersfase en er is nog weinig goed
onderzoek beschikbaar dat echt inzicht geeft in de
effecten van de toepassing. In dit themanummer
besteden we aandacht aan een aantal aspecten en
toepassingen.

Inhoud
Wat vindt u in dit eerste nummer van het Tijdschrift
voor Positieve Psychologie? Hoewel dit nummer
speciaal ingaat op de sterke-kantenaanpak, zijn er
ook enkele meer algemene artikelen te lezen.
Zo laat Hein Zegers Barbara Fredrickson en Steven
Hayes aan het woord in een interview over positieve en negatieve emoties. Sanne Peeters en haar
collega’s bespreken een aantal meta-analyses over
veerkracht en posttraumatische groei. Zij identificeren in de literatuur factoren die veerkracht en groei
bevorderen. Linda Bolier geeft een samenvatting
van haar recent verschenen proefschrift over online
toepassingen van de positieve psychologie; een
proefschrift waarvoor zij op de wereldconferentie
van de International Positive Psychology Association een prijs ontving voor de belangrijke bijdrage
aan het vakgebied. Bolier concludeert op grond
van een zorgvuldig overzicht van de literatuur en
eigen onderzoek dat online positieve psychologie
interventies effectief kunnen zijn in het bevorderen
van welbevinden en het verminderen van psychische klachten. Sanne Lamers, Ernst Bohlmeijer en
Jan Walburg doen verslag van deze conferentie,
die in juli in Orlando, Florida plaatshad. En Marius
Hoogendoorn beziet het begrip schoonheid, waarbij
hij schoonheid verbindt met geluk. Schoonheid is
bepaald geen gangbaar begrip in wetenschappelijk onderzoek maar Hoogendoorn durft het aan.

Reflectie op schoonheid, zo laat hij zien, komt dicht
bij een begrip als mindfulness. Pieter Desmet, de
Delftse hoogleraar Positive Design, beschrijft het
ontwerpen van objecten die niet alleen schoonheid
bevatten maar die ook en vooral gericht zijn op het
bevorderen van welzijn bij de gebruiker van dat
object. Een bijzondere, spannende bijdrage.
Vervolgens wordt het thema, de sterke-kantenaanpak, met een enkele algemene bijdrage uitgewerkt,
maar vooral in toepassingen bij coaching, op het
werk, op school en in de gezondheidszorg. Ernst
Bohlmeijer en andere onderzoekers uit Twente gaan
in op een van de karaktersterkten: compassie. Het
vermogen tot zelfcompassie bleek uit hun onderzoek het meest bij te dragen aan welbevinden bij
deelnemers aan een training gericht op het verhogen van bloei. Bohlmeijer en zijn collega’s geven een
mooi overzicht van wat compassie en zelfcompassie
is en op welke manier deze sterke kant kan worden
ingezet om welbevinden te verhogen in de zorg,
maar ook op school.
Korthagen en Nuijten bespreken het ontwikkelen
van sterke kanten gedurende coaching. Zij tonen
aan dat deze vorm van coaching vooral inwerkt op
de diepere lagen van de persoon en van daaruit positief inwerkt op gedrag op het werk. Heel dicht bij
coaching ligt de bijdrage van Fredrike Bannink over
positieve supervisie, een methode van superviseren
die vooral ingaat op wat goed verloopt en hoe dat
verder uitgebouwd kan worden. Christina Meyers
beschrijft talent management vanuit een sterke-kantenperspectief. Haar dissertatieonderzoek laat zien
dat deze aanpak welbevinden en persoonlijke
ontwikkeling bevordert en breed inzetbaar is in het
bedrijf. Breder dan alleen de groep die als getalenteerd is geïdentificeerd. Marianne van Woerkom en
haar collega’s van de Universiteit Tilburg bouwen
een snelle reputatie op als het gaat om goed
onderzoek naar de positieve psychologie op het
werk. In hun artikel beschrijven zij eigen onderzoek
naar de impact van de sterke-kantenaanpak bij
uitzendkrachten en onderwijs personeel. Opvallend
genoeg concluderen zij dat hun training het meeste
effect had bij mensen met meer werkervaring.
Arnold Bakker is een van de meest vooraanstaande
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organisatiepsychologen in de wetenschappelijke
wereld. Hij gaat in zijn artikel in op de rol van de
positieve psychologie in het domein arbeid, met
een sterk opgebouwd en beargumenteerd verhaal,
een neerslag van tientallen jaren onderzoek. Zijn
invalshoek is vooral de rol van bevlogenheid en de
factoren die dat beïnvloeden.
Ad Bergsma en Jacqueline Boerefijn interviewden
Anton Philips, die al meer dan dertig jaar actief is
bij het stimuleren van werkplezier en geluk op het
werk en op school. Daartoe richtte hij de stichting
Emergo op, waar hij, nu ruim in de tachtig, nog
steeds een actieve rol heeft. Het werd een boeiend
portret van een moedige pionier en een voorloper van de positieve psychologie. Erik Overdick
introduceert Bram Schaper, die de principes van de
positieve psychologie toepast binnen de Nederlandse Spoorwegen, waarbij hij de resultaten bespreekt.
En Matthijs Steeneveld interviewde Hetty van Ee
van Ormit, waar ook al jaren met veel lef niet alleen
de productiekant van het werk aandacht krijgt,
maar ook het welbevinden en het werkplezier.
Djoerd Hiemstra geeft een beschrijving van de
toepassing van de sterke-kantenaanpak in het
onderwijs in een volledig stappenplan. Zijn eigen
onderzoek is vooral gericht op studenten in het
hogere beroepsonderwijs. Visser, Korthagen en
Schoonenboom ontwikkelden een cursus krachtgericht studeren om studieuitval te voorkomen.
In hun onderzoek, ondersteund door het NWO,
vinden zij sterke korte-termijneffecten. Hoe lang
dat uitwerkt, is nog niet bekend. Sanne Lamers beschrijft een nieuw instrument, de Strengths Q sort
Self-Assessment Scale, dat de sterke kanten van
patiënten in de gezondheidszorg identificeert. Een
assessment die de patiënten blijken te waarderen.
Alles bij elkaar een veelzijdige, interessante eerste
uitgave van het Tijdschrift Positieve Psychologie. Wij
stellen uw reactie zeer op prijs. ■

Referenties

Reageren? info@tijdschriftpositievepsychologie.nl

•

Jan Walburg is hoofdredacteur van het
Tijdschrift Positieve Psychologie en bijzonder
hoogleraar positieve psychologie aan de
Universiteit Twente.
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THEMA

Diepgaand, duurzaam en
doorwerkend in gedrag
De positieve psychologie laat zien hoe belangrijk een focus op
kracht is. Aandacht voor positieve gevoelens en kernkwaliteiten
(character strengths) bevordert groei van mensen. Indrukwekkende onderzoeksresultaten prikkelen tot een vertaalslag naar de
dagelijkse praktijk van coaching. Tot voor kort bestond daarvoor
nauwelijks een methodische uitwerking. De methodiek ‘Krachtgericht coachen’ biedt die wel. Een korte kennismaking.
■ Fred Korthagen & Ellen Nuijten

H

Hoe kun je als coach mensen
helpen om hun talenten en kwaliteiten optimaal te benutten?
Hoe kun je in coaching ervoor
zorgen dat er een duurzame
ontwikkeling ontstaat waarin zij hun potentieel
optimaal inzetten en hun idealen bereiken? Dat
zijn de vragen die centraal staan in dit artikel.
Hoewel verschillende auteurs (bijv. Kauffman,
2006) stellen dat de positieve psychologie belangrijke wetenschappelijke pijlers kan bieden voor
coaching, bestond er lange tijd geen uitgewerkte
methodiek die op de nieuwe inzichten gebaseerd
is. Zoals Seligman (2011) het stelde: “Coaching is
a practice in search of a backbone” (p. 70).
Wel bestaan al geruime tijd de oplossingsgerichte
benadering (Berg & Szabó, 2006) en een aanpak
als appreciative inquiry (Cooperrider & Whitney, 2005), waarin de nadruk ligt op positieve
ervaringen. De effecten daarvan kunnen echter
snel wegebben als de coachee niet leert om
interne belemmeringen te hanteren die steeds
opnieuw het eigen potentieel ondermijnen (Grant
& Humphries, 2006). Daarbij kan gedacht worden

aan belemmerende gedachten, belemmerende
zelfbeelden of belemmerende gewoontepatronen.
Zowel de kracht van mensen als hun belemmering krijgen aandacht in de benadering genaamd ‘krachtgericht coachen’, die uitgebreid is
beschreven door Korthagen en Nuijten (2015). De
methodiek is wetenschappelijk onderzocht en er
is aangetoond dat deze leidt tot 3D-leren: leren
dat diepgaand en duurzaam is en dat doorwerkt
in gedrag.
De twee centrale uitgangspunten van krachtgericht coachen zijn:
1. Het doel van krachtgericht coachen is om de
kracht van de coachee aan te boren en de
coachee te helpen eventuele belemmeringen
te hanteren.
2. Het gaat erom dat coachees leren om
autonoom en zelfsturend te worden in het
benutten van hun kracht en het hanteren
van belemmeringen die de eigen kracht
indammen.
Bij de ontwikkeling van de methodiek van krachtgericht coachen zijn niet alleen elementen uit de
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positieve psychologie gebruikt, maar ook principes
uit de Gestalttherapie, cognitieve gedragstherapie,
oplossingsgerichte benadering, psychoanalyse en
de mindfulness-benadering.
Alvorens in te gaan op de methodiek, nodigen we
de lezer eerst uit tot een persoonlijke reflectie (zie
kader).
Deze reflectieoefening laat vier belangrijke principes van krachtgericht coachen zien.
Principe 1: successen, idealen en kernkwaliteiten
Het werkt meestal contraproductief als een
coachingsgesprek vooral gericht is op het analyseren van een probleem en het zoeken naar een
oplossing. Fredrickson (2009) benadrukt dat de
negatieve gevoelens die bij problemen horen,
tunneldenken veroorzaken: de coachee gaat binnen de kaders van het probleem denken en komt
daardoor niet gemakkelijk bij de eigen kracht.
Bovendien leidt dit vaak tot een oppervlakkige
oplossing.
De positieve psychologie heeft laten zien dat
aandacht voor kracht en positieve gevoelens vaak
effectiever is dan een focus op problemen en
deficiënties. Positieve ervaringen maken mensen
krachtiger, creatiever en gemotiveerder (Fredrickson, 2009). Leerprocessen worden daarom effectiever als aandacht wordt besteed aan successen en
aan idealen. Een krachtgerichte coach geeft ook
veel positieve feedback, liefst door kernkwaliteiten (character strengths) te benoemen, bijvoorbeeld flexibiliteit, inlevingsvermogen, analytisch
vermogen, moed, creativiteit, en dergelijke. Die
vorm van feedback, kernfeedback genaamd, gaat
dieper dan feedback op gedrag (zie ook principe
4). Essentieel hierbij is dat de coachee de kracht
van de eigen kernkwaliteiten gaat voelen (innerlijk
contact).

Reflectieoefening
1. D
 enk terug aan een inspirerende ervaring uit je werk of privéleven.
Zie de situatie weer voor je:
• Wat deed je? Sta vooral stil bij de
vraag hoe je deed wat je deed.
•Wat dacht je?
•Hoe voelde je je?
•Kennelijk werd er in die situatie iets
gerealiseerd dat past bij een eigen
ideaal. Welk ideaal is dat?
•Welke kernkwaliteit van jou kwam in
deze situatie naar voren?
2. D
 enk terug aan een situatie die niet zo
plezierig was, of misschien zelfs een
situatie waarin je vastliep.
•Wat was er precies lastig of vervelend
aan de situatie?
•Wat gebeurde er in jou?
•Wat dacht je?
•Wat voelde je?
•Kennelijk had jij behoefte aan iets
of je vond iets belangrijk) dat in deze
situatie ontbrak. Gaat dit over een
ideaal van jou?
3. Is er een verschil tussen de persoonlijke
kwaliteit(en) die je inzette in de twee
situaties? (We noemen dat kernkwaliteiten)
4. A
 ls je opnieuw kijkt naar de inspirerende situatie, ontdek je dan een
kernkwaliteit die je in de onplezierige
situatie meer zou kunnen inzetten dan
je deed?
5. Wat belemmerde je om dat te doen?

Principe 2: liften langs denken, voelen en
willen
Een gerichtheid op denken leidt tot een opper-
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vlakkige manier van reflecteren. Diepgang in een
leerproces ontstaat als ook het voelen en willen
aandacht krijgen. De emotionele dimensie en de
behoeften en idealen van mensen (wat zij willen)
hebben een grote invloed op hun handelen (Deci
& Ryan, 2000). Door te schakelen tussen denken,
voelen en willen ontstaat bovendien meer flow.
Dit wordt liften genoemd. Dit klinkt eenvoudig,
maar blijkt lastiger dan het lijkt, omdat gewoontepatronen een rol spelen, waardoor er in coaching
vaak sprake is van een neiging tot ‘denken over’.
Zowel bij de coach als de coachee vereist liften
daarom dikwijls het afleren van gewoontepatronen.
Principe 3: aandacht voor interne belemmeringen
Coachees hebben vaak de neiging om externe
belemmeringen aan te wijzen als oorzaak voor hun
problemen (Boyer, 2006), maar belemmeringen
zitten meestal ook in de persoon zelf. Bij krachtgericht coachen ligt de nadruk op bewustwording van dergelijke interne belemmeringen in de
coachee die verhinderen dat diens kernkwaliteiten
en idealen blijvend doorwerken in gedrag. In het
kader hiernaast een voorbeeld.
Bij krachtgericht coachen ligt de nadruk niet alleen
op innerlijk contact met de eigen kernkwaliteiten,
maar de coachee wordt ook geholpen om in het
hier-en-nu de negatieve werking van een interne
belemmering gewaar te worden (mindfulness). Dat
betekent niet alleen denken over de belemmering,
maar vooral het negatieve effect ervan voelen en
contact maken met de wil om er niet langer in
mee te gaan. Het is essentieel dat de coachee het
alternatief kent: afstemming op zijn innerlijk potentieel en de kracht daarvan voelen. Als coachees
leren om hierin autonoom te worden, ontstaat
flexibiliteit in het omgaan met eigen beelden, overtuigingen en reactiepatronen (Hayes e.a., 2013).
Coachees nemen meer regie over zichzelf.
Principe 4: niveaus in reflectie
Bij krachtgericht coachen spelen verschillende reflectieniveaus een rol. Deze worden weergegeven

Een leidinggevende bespreekt met zijn
coach dat hij vaak dichtslaat zodra er kritiek komt. Zijn ideaal is dat hij krachtig kan
blijven staan voor waar hij in gelooft. In de
coaching wordt duidelijk dat hij kernkwaliteiten heeft als doelgerichtheid, enthousiasme en betrokkenheid. Zijn coach vraagt:
“Kun je nu de kracht van jouw kernkwaliteiten voelen?” De coachee twijfelt, gaat
diep nadenken en ziet er bepaald niet
krachtig uit. De coach gebruikt het hieren-nu: “Hoe belemmer je op dit moment
jouw eigen kracht? Hoe krijg jij het voor
elkaar om nu je eigen kwaliteiten niet te
voelen?” Dit is een verrassende vraag, waar
de meeste coaches niet gauw aan denken.
Er is vaak een neiging om het probleem te
analyseren in plaats van bewustwording te
bevorderen van het proces dat zich in de
coachee voltrekt.
De leidinggevende heeft geen idee wat
hij zal antwoorden. De coach: “Ik zie dat
je steeds meer nadenkt. Helpt dat nu bij
het voelen van je kracht?” Vrij snel wordt
duidelijk dat de coachee vaak de neiging
heeft om te gaan nadenken zodra er iets
niet helemaal lekker loopt. Dit patroon
blokkeert het contact met zijn kernkwaliteiten, maar ook het contact met anderen.
Vervolgens wordt de coachee geholpen
om zich meer gewaar te worden van dit
belemmerende patroon op het moment
dat dit zich voordoet. Hij leert om niet mee
te gaan in dit patroon, maar afgestemd te
blijven op de eigen kernkwaliteiten.

in het zogenaamde ui-model (Korthagen, 2004;
figuur 1).
Krachtgericht coachen bevordert reflectie waarbij
de diepere niveaus (lagen) in het ui-model
aandacht krijgen. Dit heet kernreflectie. Het gaat
hierbij om de vraag of de kernkwaliteiten en idealen van de persoon harmoniëren met de buitenste
lagen (is er alignment?). Er is namelijk sprake van
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Omgeving

Gedrag
Vaardigheden

Wat kom je tegen?
(Waar heb je mee te maken?)
Wat doe je?
Wat kun je?

Overtuigingen
Identiteit
Betrokken-

Waar geloof je in (in de situatie)?
Hoe zie je jezelf / je
professionele rol?

heid

Wat zijn je diepste waarden?
Wat is je ideaal, je missie?

Kernkwaliteiten

Figuur 1. Het ui-model
persoonlijke effectiviteit als kernkwaliteiten en
idealen doorwerken in de (professionele) identiteit,
overtuigingen en vaardigheden (competenties) en
uiteindelijk in gedrag dat een positieve uitwerking
op de omgeving heeft. Dan is er flow (vergelijk onderdeel 1 van de bovenstaande reflectieoefening).
Als die flow geblokkeerd is, is er een belemmering
op één van de ui-lagen (vergelijk onderdeel 2 t/m
5 van de reflectieoefening). In coaching kan die
belemmering opgespoord worden en de coachee
kan leren die belemmering zo te hanteren dat de
flow hersteld wordt. Daarbij is het belangrijk dat:
1.

eerst wordt gefocust op kracht (de binnenste
ui-lagen);
2. de coachee leert om autonoom en zelfsturend te worden ten aanzien van het gewaarzijn van en het hanteren van de belemmering
en het steeds opnieuw afstemmen op kracht.
Het hier-en-nu staat hierbij centraal: alleen in het
moment kan een verschuiving plaatsvinden van
belemmering naar kracht. Verandering is altijd
verandering in het nu.

richtlijnen, die coaches helpen bij het ondersteunen van het beoogde leerproces van de coachees
(Korthagen & Nuijten, 2015). ■
Prof. dr. Fred Korthagen is emeritus-hoogleraar
onderwijskunde van de Universiteit Utrecht met
als specialisaties opleiden, training en coaching. Hij
heeft hierover honderden internationale artikelen
en verschillende boeken gepubliceerd en ontving
internationale prijzen voor zijn werk. Hij geeft over
de hele wereld cursussen in kracht- en zijnsgericht
coachen.
Ellen Nuijten werkt al twintig jaar als personal
coach en teamcoach en is gespecialiseerd in het
activeren van het psychologisch kapitaal van individuen en teams. Samen met Fred Korthagen geeft
ze cursussen aan coaches en leidinggevenden.
Ellen is NOBCO/EMCC Master Practitioner Coach.
Meer over de methodiek van krachtgericht coachen is te vinden in Korthagen en Nuijten (2015)
en op www.korthagen.nl
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Fasenmodel

•

In figuur 2 wordt de methodiek samengevat in
een fasenmodel. Bij elke fase horen specifieke

•
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2
a. Reflectie op ideaal

Wat wil(de) je eigenlijk bereiken of creëren?
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THEMA

Het belang van Positieve
Organisatiepsychologie
De Positieve Organisatiepsychologie houdt zich bezig met de
vraag hoe werknemers optimaal kunnen functioneren tijdens
hun werk. Hierbij staat het welzijn en de ontwikkeling van het
talent van werknemers centraal. Hoe kunnen positieve kenmerken van de omgeving en van werknemers worden ingezet om
stressfactoren het hoofd te bieden en uitdagingen aan te gaan?
■ Arnold Bakker

J

uist in moeilijke economisch tijden,
waarin werknemers moeten omgaan
met reorganisaties en baanonzekerheid, is een focus op positief organisatiegedrag van groot belang. Krachtig
leiderschap, steun van collega’s en betekenisvol
werk kunnen ervoor zorgen dat werknemers bevlogen blijven over hun werk, ook wanneer het
tegenzit. In dit korte artikel ga ik in op de rol
van de positieve psychologie bij de studie van
mensen in organisaties. Aan de hand van een
input-throughput-output-schema bespreek ik
achtereenvolgens de positieve psychologie van
de individuele werknemer en de werkomgeving,
het psychologische proces, en het organisatiegedrag. Mijn doel is om te laten zien wat het
belang is van de Positieve Psychologie voor de
wereld van arbeid.

Positieve kenmerken
In professionele arbeidsorganisaties begint de
loopbaan van werknemers na een streng selectieproces, waarbij wordt gelet op werkervaring,
intelligentie, persoonlijkheid en motivatie. De
beste kandidaat is de persoon die de beste
‘fit’ met de nieuwe werkomgeving laat zien.
Werkomgevingen veranderen echter in de loop
der tijd, onder andere door technologische

vooruitgang en economische ontwikkelingen,
maar ook door een veranderend aanbod van
toeleveranciers en een veranderende vraag van
cliënten. Ook werknemers veranderen in de
loop der jaren, al is het alleen maar omdat ze
ouder worden en andere behoeften krijgen.
Het is daarom van belang dat werknemers en
werkomgevingen voortdurend met elkaar mee
veranderen.
Onderzoek op het gebied van de positieve organisatiepsychologie heeft laten zien dat werknemers en organisaties vooral floreren wanneer
er veel hulpbronnen voorhanden zijn. Externe
hulpbronnen (job resources) zijn kenmerken van
het werk die het behalen van werkdoelen bevorderen en die werknemers in staat stellen om
goed om te gaan met hun taakeisen (Demerouti
& Bakker, 2011). Voorbeelden zijn individuele
aandacht en feedback van de leidinggevende,
sociale steun van collega’s en betekenisvol werk.
Persoonlijke hulpbronnen verwijzen naar opvattingen die werknemers over zichzelf hebben
– hoeveel controle ze denken te hebben over de
omgeving of over wat er in hun leven gebeurt.
Voorbeelden van persoonlijke hulpbronnen
zijn optimisme, het vertrouwen in de eigen
bekwaamheid (self-efficacy) en veerkracht.
Onderzoek heeft laten zien dat externe en
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persoonlijke hulpbronnen voorspellende waarde
hebben voor bevlogenheid en arbeidsprestaties
(Bakker, Demerouti & Sanz-Vergel, 2014).
Hulpbronnen in de werkomgeving zijn belangrijke positieve-organisatiepsychologische middelen
die kunnen worden ingezet om stressfactoren
het hoofd te bieden. Onderzoek bij docenten,
verpleegkundigen en artsen, maar ook bij

komt tegemoet aan de behoefte aan contact
met anderen en verwantschap. Vertrouwen
van leidinggevenden kan de behoefte aan
autonomie bevorderen en ervoor zorgen dat
mensen floreren in hun werk. Onderzoek heeft
ook laten zien dat hulpbronnen zogenoemde
kritische psychologische toestanden bevorderen,
namelijk de waargenomen betekenis van het
werk, de ervaren verantwoordelijkheid voor

Bevlogen werknemers
zetten door wanneer
het tegenzit

accountants, bankemployees en bouwvakkers,
heeft laten zien dat hulpbronnen als autonomie,
afwisseling, en feedback het ongewenste effect
van hoge taakeisen, bijvoorbeeld werkdruk
en emotionele taakeisen, op welzijn kunnen
opvangen (Bakker et al., 2014). Recente studies
laten zien dat ook persoonlijke hulpbronnen,
zoals optimisme en zelfvertrouwen, als buffer
kunnen werken (Bakker & Sanz-Vergel, 2013).
Mensen die voelen dat ze controle hebben over
hun omgeving zijn in staat om de uitdagingen
om te zetten in goede prestaties.

Positief proces
Volgens het Job Demands-Resources (JD-R)
model (Bakker & Demerouti, 2014; Demerouti & Bakker, 2011) spelen werkgerelateerde
hulpbronnen een intrinsiek motiverende rol,
omdat ze tegemoet komen aan de basisbehoeften die iedereen heeft, zoals de behoefte
aan autonomie, verwantschap, en competentie
(Ryan & Deci, 2000). Duidelijke feedback stimuleert bijvoorbeeld het leerproces en vergroot
werkgerelateerde competenties. Sociale steun

18
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het eindresultaat, en kennis van het resultaat
van het werk (Fried & Ferris, 1987). Ook lijkt
het erop dat hulpbronnen in het werk, zoals
afwisseling in vaardigheden, autonomie, en
ontplooiingsmogelijkheden, ervoor zorgen
dat mensen zich vrolijk en enthousiast voelen.
Dergelijke positieve emoties hebben tot gevolg
dat mensen openstaan voor nieuwe informatie, waardoor ze doorlopend leren en nieuwe
hulpbronnen verzamelen, zoals kennis, ervaring,
en vaardigheden (Vacharkulksemsuk, & Fredrickson, 2013).
Goede werkgevers bieden hun werknemers een
werkomgeving waarin voldoende hulpbronnen
voorhanden zijn. Via een top-down-benadering
kan het management of de leiding van een organisatie ervoor zorgen dat het werk structureel
voldoende mogelijkheden biedt voor contact en
feedback, maar ook voldoende afwisseling en
autonomie. Hierdoor raken mensen bevlogen
in hun werk: een toestand waarbij men zich
energiek voelt, toegewijd is aan het werk, en
helemaal opgaat in de werkactiviteiten. Werknemers kunnen echter ook hun eigen hulpbron-

nen mobiliseren via job crafting. Job crafting
is een bottom-up-benadering waarbij mensen
proactief hun eigen werkomgeving optimaliseren (Wrzesniewski, LoBuglio, Dutton, & Berg,
2013). Een belangrijk motief om dit te doen, is
het vergroten van de fit tussen de werkomgeving en de eigen vaardigheden en voorkeuren.
Een supermarktmedewerker die heel creatief en
sociaal is, zou bijvoorbeeld de organisatie van
het jaarlijkse personeelsfeest op zich kunnen
nemen, en een secretaresse met veel talent voor
logistiek zou een congres kunnen organiseren,
ook wanneer dit eigenlijk buiten de functieomschrijving valt, en dit niet van haar gevraagd
wordt.

Arbeidsvitaminen
Recent onderzoek laat zien dat job crafting in
de vorm van het vergroten van hulpbronnen en
uitdagingen inderdaad een positief effect heeft
op betekenisgeving, bevlogenheid, en prestaties
(Demerouti, 2014; Tims, Bakker & Derks,
2013). Zulke effecten zijn inmiddels gevonden
in longitudinaal vragenlijstonderzoek, waarbij
men dezelfde proefpersonen in de loop van de
tijd volgt en op vaste momenten onderzoekt,
meestal verspreid over verscheidene jaren. Daarnaast zijn deze positieve effecten gevonden in
kwantitatief dagboekonderzoek met herhaalde
metingen, en in interventieonderzoek, waarbij
werknemers leren om hun eigen baan te
‘craften’. De resultaten komen overeen met het
JD-R model en wijzen uit dat bevlogen mensen
proactief moeten zijn om bevlogen te blijven.
Door op zoek te gaan naar de juiste hulpbronnen en interessante werkactiviteiten kunnen
mensen ervoor zorgen dat ze energiek en bevlogen in hun werk blijven. Een optimale mix van
taakeisen en hulpbronnen zorgt immers voor de
nodige ‘psychologische arbeidsvitaminen’, zoals
betekenis, positieve emoties, en voldoening.

Positief organisatiegedrag
Tot nu toe heb ik besproken hoe kenmerken
van individuele werknemers en de werkomgeving een positief psychologisch proces in

gang kunnen zetten. Naarmate mensen over
meer hulpbronnen beschikken, zullen ze zich
zelfverzekerder voelen en bevlogener hun werk
uitvoeren. Externe en persoonlijke hulpbronnen
helpen om barrières weg te nemen (rolconflicten, bureaucratische procedures) en om
uitdagingen te gebruiken (Bakker & Demerouti,
2014), waardoor werknemers goed kunnen
presteren en enthousiast hun werk kunnen
doen. Bevlogenheid in het werk is echter ook
van belang voor positief organisatiegedrag dat
buiten de formele taakstelling valt, zoals prosociaal gedrag, organizational citizenship
behavior, persoonlijk initiatief en creativiteit.
Onderzoek laat zien dat bevlogen werknemers
een bovengemiddelde inzet vertonen en ook
doorzetten wanneer het tegenzit. Dit zorgt
ervoor dat ze goed presteren en de tijd nemen
om collega’s te helpen wanneer dat nodig is
(Demerouti & Cropanzano, 2010). Door dit positieve gedrag creëren ze hun eigen toekomstige
hulpbronnen, omdat collega’s die zijn geholpen
graag in de toekomst iets terug willen doen, en
omdat goede prestaties het signaal zijn voor de
leidinggevende dat de medewerker autonomie
en waardering verdient. Dit betekent dat de
cirkel rond is: bevlogen werknemers presteren
goed en scheppen hun eigen hulpbronnen,
die ze weer kunnen inzetten om bevlogen te
blijven.

Conclusie
De Positieve Psychologie is van groot belang
voor de wereld van arbeid, omdat het antwoord
op de vraag hoe werknemers optimaal kunnen
functioneren tijdens hun werk implicaties heeft
voor het functioneren van organisaties. Aan de
hand van een input-throughput-output-schema
heb ik besproken hoe positieve kenmerken van
de werkomgeving (externe hulpbronnen) en
van werknemers (persoonlijke hulpbronnen)
van invloed zijn op bevlogenheid en prestaties.
Hulpbronnen zetten een positief proces in
werking waarbij werknemers positieve emoties
ervaren, betekenis geven aan hun werk, en
in staat worden gesteld om uitdagingen aan
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te gaan. Organisaties kunnen hulpbronnen
aanreiken, maar werknemers kunnen ook zelf
hun eigen hulpbronnen mobiliseren. Hierdoor
zorgen bevlogen werknemers dat ze bevlogen
blijven en optimaal presteren. ■
Arnold Bakker is hoogleraar arbeids- en
organisatiepsychologie en directeur van het
Center of Excellence for Positive Organizational
Psychology. Hij is past president van de European Association of Work and Organizational
Psychology. Prof. Bakker is verbonden aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, de University of
Johannesburg, en de Lingnan University in Hong
Kong. Hij is hoofdredacteur van de boekseries
Current issues in Work and Organizational
Psychology en Advances in Positive Organizational Psychology.
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Voice Dialogue met
Judith Budde
en Karin Brugman

PEp

• Basistraining Coachen met Voice Dialogue: start 27 januari 2016
• Allround-opleiding Voice Dialogue Coach: start 17 februari 2016
• Diverse Masterclasses: zie www.hetbalkon.nl voor de data
Wil je adequaat leren werken met alle Ikken van je cliënt? Op een respectvolle en lichte manier?
Onder leiding van Judith Budde en Karin Brugman krijg je een gedegen training in het werken
met Voice Dialogue. Zij volgden allebei jarenlang trainingen bij Hal en Sidra
Stone (USA), de grondleggers van deze respectvolle methode.
Je verblijft in ons sfeervolle centrum in Vasse.

Zie www.hetbalkon.nl voor uitgebreide informatie.

Centrum voor persoonlijke
en professionele ontwikkeling
T: 0541 518194, E: info@hetbalkon.nl

Neem deel aan een kennismakingsworkshop in Amersfoort!
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Drukte, stress en daardoor te weinig tijd is de dagelijkse praktijk voor
zorgverleners. De HeartMath methode helpt je om rust en passie terug
te brengen in je werk. Simpel, effectief en oplossingsgericht.’
Dr. Jaap van den Heuvel, Voorzitter Raad van Bestuur, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft.

Zoekt u een effectieve methode
waarmee u uw cliënten kunt helpen
hun stress beter te reguleren?
Steeds meer mensen hebben last van stress. Dit leidt vaak tot fysieke en
emotionele klachten. Behandeling van deze klachten met medicatie is
vaak niet meer dan symptoombestrijding, omdat de onderliggende
oorzaak niet wordt aangepakt. Dat kan leiden tot frustratie bij
zowel de cliënt als de behandelaar.
Het HeartMath Programma is een beproefde methode waarmee
u uw cliënten of patiënten effectief kunt begeleiden naar een situatie
waarin zij meer grip hebben op hun emotionele reacties en beter hun
stress beter kunnen managen.
Wij bieden hiervoor hoogwaardige opleidingen aan, waarin u leert
werken met de evidence based technieken en de biofeedbackprogramma’s die ontwikkeld zijn door het HeartMath Instituut in
Amerika. Zo leert u hoe u in uw praktijk de HeartMath methode
effectief kunt toepassen.

www.heartmathbenelux.com
Nu met 10% korting op onze apparatuur en opleidingen voor de lezers van
het Tijdschrift Positieve Psychologie, zie www.heartmathbenelux.com/TPP

22

oktober nr. 1 2015 | TPP

THEMA

Een onverbeterlijke
wereldverbeteraar
Merkwaardig dat de meeste mensen op eigen houtje een
loopbaan plannen, zonder dat iemand ooit systematisch heeft
gekeken hoe zij het best uit de verf komen. Dit vraagstuk
kreeg Anton Philips in zijn greep op 48-jarige leeftijd. Tegenwoordig is hij als tachtigplusser nog altijd actief met het stimuleren van werkgeluk.
oktober nr. 1 2015 | TPP
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■ Ad Bergsma & Jacqueline Boerefijn

D

e beste voorspeller van toekomstig gedrag is gedrag uit
het verleden. Wat heb je in het
verleden met plezier gedaan
en waarmee boekte je de
beste resultaten? Dit zijn in het kort de vragen
waaruit het ‘motivatiepatroon®’ in kaart wordt
gebracht, een instrument dat Anton Philips al
enkele decennia aan de man brengt in Nederland. Hij richt zich daarbij op het bedrijfsleven
en het onderwijs.
Philips geeft het voorbeeld van een jonge vrouw
die als kind slakken oppakte en ze dan zo op
hun gemak probeerde te stellen dat de slak uit
zijn huisje kwam kruipen. Zulk gedrag, in combinatie met andere activiteiten, kan indicatief
zijn voor een prettige loopbaan als bioloog of
coach. Persoonlijke verhalen kunnen systematisch worden weergegeven met behulp van een
individuele motivatieanalyse.

Wonder
De slak geruststellen, lijkt ook een metafoor
voor de loopbaan van Philips zelf. “Mijn centrale drijfveer is verbeter de wereld, begin bij
jezelf. Ik doe dat door het verspreiden van het
idee achter het motivatiepatroon, waarmee ik
mensen help erachter te komen wat echt bij ze
past.” Eerst deed Philips dat als bedrijf, maar tegenwoordig als stichting, omdat “het onderwijs
angst heeft voor mensen die snel geld willen
komen verdienen.”
Het motivatiepatroon heeft veel levens veranderd. “Toen ik er net kennis mee had gemaakt,
had ik toevallig een neef die op dat moment
geen werk kon vinden. Hij is toen bij mij langs
geweest en we hebben samen bepaald wat
in zijn werk moest zitten om dat met plezier
te kunnen doen. Twee weken later meldde hij
dat er een wonder was gebeurd. Hij was dit
keer wél door de sollicitatiegesprekken heen
gekomen en kon zelfs uit verschillende opties
kiezen. Hij zat niet langer afwachtend aan tafel,
maar vroeg actief hoe de functie eruit zag en
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had een duidelijk beeld wat hij zelf zou kunnen
bijdragen. Voor zo’n kracht hadden werkgevers
wel plaats.”
Het motivatiepatroon veranderde ook het leven
van Philips zelf. Als jongen had hij al een sterke
drang om de wereld te verbeteren. Als telg van
de familie Philips leek het vanzelfsprekend dat
hij dat zou doen via het bedrijf, dat immers niet
alleen op winst uit was, maar ook de missie had
iets te betekenen voor klanten en werknemers.
“Philips stond voor mij gelijk aan een positief
element in de maatschappij.”

Gasontladingslamp
Een opleiding tot ingenieur in Delft leek de ideale voorbereiding op een dergelijke loopbaan.
Bovendien zou dat gezien zijn aanleg voor wisen natuurkunde weinig moeite kosten. Gaandeweg begon echter de twijfel te knagen of hij
wel op de goede weg was. “Ik realiseerde me
dat het nog zeker vijftien jaar zou duren voor ik
iets te vertellen zou hebben bij Philips en ik wist
niet of het bedrijf die tijd wel zou krijgen. Door
de ideologische opmars van het communisme
leek de toekomst te onzeker. Bovendien was de
natuurkunde van de gasontladingslamp voor mij
te abstract en te ver verwijderd van mijn doel
een bijdrage te leveren aan een betere wereld.”
Philips was al vanaf zijn vijftiende bekend met
de beweging Morele Herbewapening, die wereldwijd werkte aan een betere wereld. Hij trok
als vrijwilliger onder meer de wereld over als
geluidstechnicus voor de musical The Vanishing
Island, die probeerde om de bevolking en de
leiders van tal van landen te laten zien dat een
wereld met twee elkaar bevechtende grootmachten geen goed toekomstperspectief bood.
De groep bracht bijvoorbeeld blanke en zwarte
Zuid-Afrikanen samen en vertegenwoordigers
van werkgevers en werknemers. Samen wilden
ze laten zien dat er een derde weg was van wederzijds begrip en eigen keuze. De vrijwilligers
werden daadwerkelijk door belangrijke wereldleiders ontvangen, zoals de eerste minister van
Japan en de president van de Filippijnen.

De leefomstandigheden voor een vrijwilliger
waren erg sober. “We logeerden bij mensen
thuis en als ik iets nodig had, dan moest ik om
zakgeld vragen om het te kunnen kopen.” Hoe
gelukkig hij was in die periode hing af van de
omstandigheden. “Als het duidelijk was wat ik
moest doen en er een goede structuur was, dan
had ik het prima naar mijn zin. Toen ik echter in
1957 in een positie belandde waarin ik zelf met
een groep vrijwilligers een programma moest
gaan maken in Kentucky, liep ik met m’n ziel
onder de arm. Zonder een duidelijk programma
voelde ik me verloren.”
In de twaalf jaar die Philips vrijwilliger was bij de

Herbewapening, die inhield dat als het je ergens
niet bevalt, je iets aan je eigen houding moest
veranderen, hielp onvoldoende.
Na tien jaar Philips krijgt hij een artikel van de
Amerikaanse HRM-manager Arthur Miller onder
ogen waarin staat: “Is het niet merkwaardig dat
de meeste mensen lager, middelbaar en vaak
hoger onderwijs doorlopen, gaan werken en
nascholen, een carrière opbouwen zonder dat
iemand ooit systematisch heeft gekeken naar iemands talenten en hoe die maximaal uit de verf
kunnen komen?” Philips zoekt Miller op in de
Verenigde Staten en vraagt of hij diens methodiek van het motivatiepatroon in Nederland aan

Motivatiekunde zou een veel
belangrijker onderwerp in de
psychologie moeten zijn, en zelfs
misschien een schoolvak

Morele Herbewapening was het bedrijf Philips
fier overeind gebleven; het communisme was
inmiddels in het defensief. “Ze bouwden een
muur in Berlijn om mensen binnen te houden,
terwijl in het verleden jeugd van over de hele
wereld naar Oost-Berlijn kwam voor hun jeugdfestivals.”

Worstelen
Zijn vader liet hem weten dat hij niet te lang
moest wachten als hij ooit nog bij Philips zou
willen komen werken. Anton Philips wordt op
zijn 36ste aangenomen bij Philips Telecommunicatie. “In het begin was het allemaal nieuw en
interessant voor mij, maar op den duur wreekte
het zich toch dat ik mij nooit had afgevraagd
wat ik nu eigenlijk in mijn werk nodig had
om met plezier te werken.” In verschillende
managementfuncties heeft Anton het steeds
minder naar zijn zin. De filosofie van de Morele

de man mag brengen. Miller antwoordt dat hij
eerst wil kijken of dat wel past bij de talenten
en motivatie van Philips.
Miller concludeert onder meer dat Philips geen
manager is die werkt vanuit een behoefte aan
controle en mensen vertelt wat ze moeten
doen. In plaats daarvan is hij iemand die
opbloeit als hij concepten en idealen mag
realiseren. Philips besluit dat hij mensen wil
helpen werk te vinden dat beter aansluit bij hun
individuele motivatie. Als blijkt dat dit niet lukt
binnen het familiebedrijf, begint hij een eigen
bureau voor loopbaanbegeleiding, outplacement en coaching. Dit bedrijf (later stichting)
heet Emergo. De naam is ontleend aan het
motto in het Zeeuwse wapen, Luctor et Emergo
(ik worstel en kom boven).

Positieve ervaringen
Philips haalt de methode van Miller, genaamd
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SIMA® (Systeem voor Individuele Motivatie
Analyse), naar Nederland. Via het motivatiepatroon kunnen mensen individueel met behulp
van een SIMA-specialist een uitgebreid motivatiepatroon van zichzelf opstellen en zo tot een
goed onderbouwde beroepskeuze komen. Het
motivatiepatroon wordt opgebouwd uit analyse
en reflectie op het eigen gedrag in het verleden:
wat iemands motiverende vaardigheden zijn,
welke omstandigheden voor iemand motiverend zijn, welke onderwerpen motiverend
zijn, en welke werkhouding en werkrelaties
het beste bij iemand passen. En vooral: wat
iemands persoonlijke centrale drijfveer is. Dat
kunnen mensen ook zelf doen aan de hand van
het boek De kracht van Motivatie.
De methode om dit in kaart te brengen, volgt
verschillende stappen. Eerst worden activiteiten
uit het verleden in kaart gebracht, activiteiten
die je met plezier hebt gedaan, en waar je
een goed gevoel over hebt. Hiervoor moeten
enkele dagen tot weken uitgetrokken worden.
Vervolgens wordt een achttal van deze activiteiten besproken met de SIMA-begeleider.
Daarna worden de activiteiten geanalyseerd, en
vergeleken met de taken in de huidige functie,
in hoeverre deze wel of niet overeen komen.
Net als in de positieve psychologie vraagt de
methode uitsluitend naar positieve ervaringen
en factoren. Dit in tegenstelling tot competentiemanagement, waarbij vooral gekeken
wordt naar wat niet goed genoeg gaat, en wat
gerepareerd moet worden.

Vinkjes zetten
In de praktijk gebruiken mensen het motivatiepatroon vooral na een verkeerde studie- of beroepskeuze. Zeldzaam is dat niet, want volgens
een recent onderzoek van Monsterboard zou
52 procent van de werkende bevolking liever
ander werk doen dan datgene wat men nu
doet. Het zou beter zijn dit soort frustraties te
voorkomen. Philips stapte daarom met een vereenvoudigd versie van de motivatieanalyse – het
motivatiekompas® naar het onderwijs. Gezien
het grote aantal uitvallers en switchers tijdens
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het eerste jaar van de universiteit of het hbo is
de verwachting dat een dergelijke investering
zich ruimschoots zal terugverdienen. Verkeerde
keuzes, studies die niet afgemaakt worden, zijn

Anton Philips (Eindhoven, 1932) richtte in
2006 de stichting ‘Emergo, Bewust kiezen
met MotivatieKompas®’ op. Daarvoor
werkte hij 18 jaar als loopbaancoach bij het
eveneens door hem opgerichte Emergo BV.
Van 1968 tot 1983 bekleedde hij verschillende functies bij Royal Philips, waaronder
vier jaar bij Philips Mexicana, eindigend in
de directie van Philips Telecommunicatie
en Defensie Systemen in Hilversum. Tussen
1983 en 1987 leidde hij een start-up bedrijf
in elektronische distributie van software in
Silicon Valley, California.
Hij studeerde aan Dartmouth College, USA,
aan de Technische Universiteit Delft en de
Harvard Business School. Hij is twaalf jaar
actief geweest als vrijwilliger bij de Morele
Herbewapening (tegenwoordig Initiatives
of Change) in India, Kenia, Noord-Amerika en Europa. Samen met Annemiek van
Kessel schreef hij De Kracht van Motivatie,
ontdek de weg naar je ideale loopbaan,
uitgeverij Ten Have (2013), dat inmiddels
zijn vijfde druk beleefde.

immers weggegooid geld.
De non-profit stichting Emergo werd in 2006
door Anton opgericht om jongeren te helpen.
Gebaseerd op de SIMA-methode zijn er werkboeken ontwikkeld voor scholieren en studenten, waarin de motivatiepatronen op eenvoudige wijze worden geschetst ten behoeve van een
studiekeuze. De leerlingen krijgen hierbij begeleiding van speciaal opgeleide SIMA-coaches. Er
is ook een werkboek verschenen voor leerlingen
in het derde jaar van havo of vwo om zich beter
op de profielkeuze te kunnen voorbereiden.
Dat de huidige LoopbaanOriëntatie en Beroepskeuze (LOB) in het voortgezet onderwijs vaak
niet bevredigend verloopt, is erg jammer. Het
budget is op veel scholen karig, en het voortgezet onderwijs lijkt zich niet bijster verantwoordelijk te voelen voor wat er na het diploma met
hun leerlingen gebeurt.
Dit jaar is de studiekeuzecheck verplicht ingevoerd. Een pilot van de Universiteit van Utrecht
heeft echter laten zien dat er niet meer dan 1
procent minder studie-uitval door is ontstaan.
Philips’ ideaal is dat álle jongeren geholpen
worden bij het ontdekken van hun motivatiepatroon. Zijn droom zou zijn dat de studiekeuzecheck vervangen wordt door het motivatiekompas®. Enkele universiteiten, hogescholen en
ROC’s beginnen nu met een proef hiermee, en
het is Philips’ vurige wens dat er wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld wordt, zodat het
effect duidelijk is en meer instellingen bereid
zijn om ermee te gaan werken.
In de praktijk bleek overigens dat leerlingen het
werken met het motivatiekompas niet direct
leuk vonden; dat is een struikelblok. “Uit evaluaties op scholen blijkt dat 80 procent van de
leerlingen het werken met het motivatiekompas
nuttig en interessant vindt, maar soms gaan
scholen er niet mee door omdat de leerlingen
het best veel werk vinden. Ze moeten beginnen
met allerlei activiteiten voor zichzelf te beoordelen. Al dat vinkjes zetten, is even doorbijten.”
Daarom is het programma sindsdien nog verder
vereenvoudigd.

Kanaliseren
Philips zou er vrede mee hebben als iets anders
dan het motivatiepatroon van zijn stichting Emergo de dragende methode wordt om Nederlanders
te helpen hun bestemming te vinden. Voor Philips
telt vooral dat het gedachtengoed verspreid
wordt, dat mensen meer aandacht besteden aan
hun eigen individuele motivatiepatronen, en dat
er veel meer onderzoek naar komt. Motivatiekunde zou een veel belangrijker onderwerp in de
psychologie moeten zijn, en zelfs misschien een
schoolvak.
Philips, inmiddels in de tachtig, werkt nog steeds
volop voor de stichting Emergo. Er worden leerlingen en studenten begeleid en docenten, mentoren, decanen en loopbaanadviseurs getraind
om met de SIMA-methode te werken. Hij is nog
steeds dezelfde onverbeterlijke wereldverbeteraar
als toen hij een jongeman was. Nu weet hij echter
beter hoe hij zijn energie moet kanaliseren. Philips
zegt 70 procent van zijn werktijd te doen wat hij
het liefste doet en 30 procent kwijt te zijn aan
klusjes die hem niet voor honderd procent liggen,
maar waarvan hij weet dat zij bijdragen aan het
te verwachten resultaat; daarom gaan ze hem
ook gemakkelijk af. Al met al scoort hij volgens
eigen zeggen op negentig tot honderd procent
tevredenheid over zijn werktijdbesteding. En daarom ziet hij ook nog geen enkele reden om ermee
op te houden. Ook als er geen behoefte meer
is aan de stichting Emergo, zijn er nog genoeg
andere aspecten in de wereld te vinden die in zijn
ogen beter kunnen. ■
Jacqueline Boerefijn is Master of Applied Positive
Psychology, promotor van Positief Onderwijs en
docent biologie aan het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen.
www.positiefonderwijs.nl
Ad Bergsma is psycholoog en wetenschapsjournalist, spreker en auteur van zeventien psychologische boeken. Hij promoveerde in 2011 aan
de Erasmus Universiteit van Rotterdam met zijn
proefschrift Onvolmaakt geluk.
www.grootstegeluk.nl
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Ockhamvraag
■ Hein Zegers

Maakt fietsen gelukkig?

Of fietsen we
nu wat kort
door de bocht?

Op eigen kracht. Ons verplaatsen met de fiets. In Vlaanderen en Nederland doen we het massaal. Maar worden we daar nu gelukkig van,
van al dat peddelen? Op die hamvraag zoeken we hier een antwoord.
Een wetenschappelijk antwoord, volgens het principe van het scheermes van Ockham: zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger.
Maakt fietsen gelukkig? Op het eerste gezicht lijkt het antwoord
duidelijk. We googelen ‘fietsen maakt gelukkig’. Onmiddellijk slaan
meer dan 250 websites ons om de oren met ‘blijkt uit grootschalig
onderzoek’, ‘het is wetenschappelijk bewezen’, ‘recent onderzoek
aan universiteit xyz toont aan’. En alles wat op het internet staat is
natuurlijk waar. Dus: fietsen maakt gelukkig. Wetenschappelijk feit.
Case closed. Hop, de fiets op!
Of fietsen we nu wat té kort door de bocht? Laat ons eens neuzen in
de wetenschappelijke artikelen waar onze fietsvrienden de mosterd
halen. Wat blijkt nu? De onderzoeken waarnaar zij verwijzen,
blijken correlationeel. Dat betekent dat de onderzoekers
uitzochten of fietsen en geluk samengaan. Dat betekent nog niet dat fietsen gelukkig maakt.

Fietsen en ooievaars
Yule (1911) beschrijft een onderzoek in de
Elzas waarbij per dorp de pasgeboren baby’s werden geteld. Tegelijkertijd werden
ook per dorp de nestende ooievaars
geteld. Wat bleek nu? Hoe meer ooievaars, hoe meer baby’s. Dus: het aantal
ooievaars en het aantal baby’s gaan
samen. Dit betekent niet dat ooievaars
baby’s maken. Iedereen weet immers dat
die uit bloemkolen komen, toch?
Ooievaars en baby’s vormen een zogenaamde ‘spurious correlation’: ze gaan samen, maar
zijn geen oorzaak van elkaar. Net als het aantal
doctoraten van burgerlijk ingenieurs samengaat met de
consumptie per persoon van mozzarella (correlatie 95,86% in
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de VS, Vigen [2015]). Conclusie: Eet meer mozzarella
als je openbare werken wilt stimuleren.
Adopteer een ooievaar als je kinderen wenst.
Of... fiets als je gelukkig wilt worden. Ook
die laatste uitspraak is zinloos op basis
van correlationeel onderzoek.
Maakt fietsen nu gelukkig of niet? Op
basis van correlationeel onderzoek is
het meest correcte antwoord: ‘Dat
weten we niet.’ De enige manier om
dit mysterie met enige wetenschappelijke zekerheid te ontrafelen, is door
een experiment te doen. Een experiment met een toevallig samengestelde
testgroep die een ‘start to bike’ doet, en
een controlegroep die een ‘placebo-interventie’ doet (of ‘op een wachtlijst komt’). Wanneer
de fietsgroep nadien significant gelukkiger blijkt,
en de controlegroep niet, dan heb je wel
wetenschappelijke argumenten om te zeggen: ‘Fietsen
maakt gelukkig’.

Snor
De kans is wel groot dat fietsen uiteindelijk uit de wetenschappelijke
bus komt als ‘goed voor ons geluk’. Er is immers al veel onderzoek
gedaan naar de gelukseffecten van lichaamsbeweging en ‘gedragsactivatie’. En daar zijn de resultaten veelbelovend (Mazzucchelli et al.,
2010). En fietsen is natuurlijk een vorm van lichaamsbeweging. Tenzij
je de knop van jouw e-bike helemaal opendraait natuurlijk. Dan rij je
niet meer op eigen kracht, en weten wetenschappers echt niet waar
je met jouw geluk heensnort. ■

Adopteer een
ooievaar als je
kinderen wenst

Hein Zegers is Belgiës positieve psychologie-pionier. Zijn doctoraat
(UvH Universiteit Utrecht) gaat over eenvoud, welzijn en zin.
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Mazzucchelli, T.G., Kane, R.T.,& Rees, C.S. (2010). Behavioral activation interventions for well-being: a meta-analysis.The journal
of positive psychology 5(2) ,105-121.
Vigen, T. (2015). http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
Yule, G.U. (1911). Introduction to the theory of statistics.
London: Griffin.
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Figuur.“Welke bijdrage kan meer aandacht voor schoonheid leveren aan de wereld?”
Illustratie samengesteld op basis van de (kwantitatieve) verwerking van antwoorden van
deelnemers aan de (landelijk representatieve) steekproef. (Via scannen van de QR-code /
aanklikken van de afbeelding kan worden ingezoomd op kleinere teksten.)
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Uitgangspunt: schoonheid
THEMA

Stilstaan bij
schoonheid
Schoonheid is een complex fenomeen. De term roept, vaak
uiteenlopende, associaties op. Jaren geleden, na een half beroepsleven op het gebied van communicatieonderzoek en een
omzwerving in de mode, maakte ik een vragenlijst over de
dilemma’s omtrent schoonheid. Aanleiding: nieuwsgierigheid
naar de verborgen tegenstellingen die in de term verscholen
lijken te zitten. De vragenlijst bestaat uit open en gesloten
vragen en werd met hulp van een genereuze sponsor gepubliceerd als online webenquête.
■ Marius Hogendoorn

T

i jdens het opstellen van de vraagitems, vroeg ik mij af of er een
relatie bestaat tussen schoonheid
en geluk en zo ja, hoe die eruitziet.
Destijds (rond 2007) bevond de
belangstelling voor positieve psychologie zich in
een opmars en werd er veel onderzoek gedaan
naar geluk. Over verschillen in de beleving van
schoonheid waren echter geen tests bekend. Wel
waren er studies verricht naar de rol van uiterlijke
schoonheid in menselijke interactie1 en naar de
rol van schoonheid in de gebouwde omgeving.
Ook bestonden er vele theorieën over de esthetische ervaring als onderdeel van de beleving van
kunst. Een link tussen schoonheid en de beleving
van geluk was echter niet te vinden. Een zoektocht op het trefwoord ‘beauty’ in de toenmalige
database van het Journal of Happiness Studies2

1
2

leverde rond 2008 zelfs geen enkel resultaat op.
Om in het geplande onderzoek naar schoonheid toch een verantwoord verband te kunnen
leggen tussen het begrip schoonheid en het
concept geluk, besloot ik in de vragenlijst over
de beleving van schoonheid één ‘brugvraag’ op
te nemen. Deze gevalideerde vraagformulering
moest de uitkomsten van het onderzoek naar het
vage fenomeen schoonheid op zijn minst kunnen koppelen aan de theorievorming rond het
concept ‘geluk’. Na contact met de toenmalige
hoogleraar Gelukswetenschappen aan de EUR,
prof. dr. Ruut Veenhoven, viel de keuze op een
vraag uit de itembank van de World Database of
Happiness: “Alles in ogenschouw genomen, hoe
gelukkig zou je zeggen dat je bent? Geef dit aan
met een rapportcijfer (1 – 10).” De toevoeging
van deze vraag maakte een serie analyses moge-

Etcoff, N., Survival of the Prettiest. Knopf Doubleday Publishing, 2011.
Journal of Happiness Studies, An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, Springer.
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lijk omtrent de beleving van schoonheid en de
mate waarin een deelnemer aan het onderzoek
zich gelukkig voelt.

Geluk en schoonheid: “the odd
couple”
“Schoonheid is slechts een belofte van geluk.”3
Het is een beroemde quote uit het essay
‘La Beauté’ (1857) van de Franse romantische
schrijver Stendhal, die dit schreef terwijl hij liefdesverdriet ervoer. De schoonheid die Stendhal
probeerde te omarmen, bracht hem vooral
verdriet en ongeluk. De Amerikaanse kunstfilosoof Alexander Nehemas verwoordt het verband
tussen schoonheid en geluk op een concretere
en minder dramatische manier: “Schoonheid
roept de hoop op dat het leven beter wordt
als het object van schoonheid er deel van zou
uitmaken.”4
Niet alleen op het amoureuze vlak lijken er links
te bestaan tussen schoonheid en geluk, ook in
de architectuur en stedenbouw lijkt er een link
tussen de concepten te zijn. In ‘The Architecture
of Happiness’ beschrijft Alain de Botton5 het
verschil in beleving bij het betreden van een
McDonalds in vergelijking met een bezoek aan
de Westminster Cathedral. De ervaringen die hij
in dat laatste geval opdoet, worden in verband
gebracht met geluksmomenten: kalmte, tijd voor
reflectie, een verbinding met ‘het goddelijke’ en
hoop. Een omgeving met een hoog esthetische
kwaliteit levert blijkbaar een bijdrage aan het
ervaren van geluksgevoel. Het studieveld dat zich
deels met deze wisselwerking bezighoudt, staat
bekend als de ‘environmental psychology’.6
Ten slotte is er het gebied van de kunst. Alhoewel de relatie tussen kunst en schoonheid decennia lang onder invloed van het modernisme flink
troebleerde, krijgt de visie dat er op zijn minst
enig verband bestaat de laatste tijd weer meer
aandacht. Recent werd binnen het studieveld
van de zogenaamde neuro-esthetiek dan ook
aangetoond dat, tijdens het bekijken van kunst,

Een vervolgstap in de relatie tussen schoonheid
en geluk is te vinden rond het thema van de creatie van kunst. Sommige creatieve processen blijken een positieve bijdrage te kunnen leveren aan
het verwerken van persoonlijke problemen en
kunnen zo ruimte maken voor geluksgevoelens.
Kunsttherapie is hiervan het levendige bewijs.7
Schoonheid en geluk zijn kortom niet twee
gescheiden terreinen, er is wel degelijk sprake
van een wisselwerking. De vraag rijst waarom
er vanuit de onderzoekswereld relatief weinig
aandacht is voor de aard van de relatie tussen
deze twee concepten.

Schoonheid ontwijkt waarheid
De klassieke Griekse filosofie stelt drie zaken in
het leven centraal, de zogeheten transcendentie.
Met deze term worden concepten aangeduid
waar iedereen in het leven mee te maken krijgt:
naast goedheid en waarheid, valt hieronder ook
schoonheid.
Door onderscheid te maken tussen deze drie
zaken, gaven de Grieken impliciet aan dat deze
fenomenen fundamenteel van elkaar verschillen:
wie zich bezighoudt met schoonheid, denkt
even aan iets anders dan goedheid of waarheid;
multitasking is op dit niveau ingewikkeld, zo niet
onmogelijk. Je bent óf kunstenaar, óf rechter, óf
wetenschapper, maar alle drie tegelijk is onmogelijk. Stel je voor dat je met de ogen van een
kunstenaar naar een rechtszaak kijkt, lukt het
dan nog recht te spreken over een beroepscrimineel die op nieuwe, creatieve wijze een
bank beroofde? Schoonheid en goedheid gaan
dan lastig samen. Ook schoonheid en waarheid
berusten op fundamenteel andere pijlers. Een
illusie betekent voor onderzoekers meestal het
einde van hun tocht, maar voor veel dromers is
het juist een mooi begin.
Waarheid is bij uitstek het gebied van de weten-

“La beauté n’est que la promesse du bonheur“ In Stendhal, M.H., La Beauté.
Nehemas, A., Only a Promiss of Happiness, Princeton University Press, 2010.
Botton, A. de, The Architecture of Happiness. Random House USA, 2008.
6
Journal of Environmental Psychology.
7
Positive Art Therapy: Linking Positive Psychology to Art Therapy Theory, Practice, and Research, In: Art Therapy: Journal of the American
Art Therapy Association. Volume 30, Issue 1, 2013.
3
4
5
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de ‘feel good’ centra van de hersenen worden
geprikkeld en dopamine wordt aangemaakt.

Figuur. Boom samengesteld uit de afbeeldingen die door de deelnemers aan het project
zijn ingezonden naar aanleiding van de vraag: “ :“Wil je iets moois meegeven aan dit
onderzoeksproject? We denken dan bijvoorbeeld aan een afbeelding van iets wat voor jou
schoonheid is.” (Via scannen van de QR-code / aanklikken van de afbeelding kan worden
ingezoomd op de afbeeldingen en toelichtingen.)

schap. Schoonheid vlecht zich daar tussendoor
en onttrekt zich aan het type ‘harde’ ambitieuze
uitspraken waar de wetenschap zo dol op is. Evolutionair psychologe Nancy Etcoff formuleert het
als volgt: “Social scientists have shunned beauty
as trivial, undemocratic, and all in all not a proper
subject of science.” Fysicus Richard Feynman
stelt: “There is a lot of beauty in science, but
there is almost no science on beauty.” Conclusie:
als we op zoek zijn naar de waarheid, komen we
niet snel bij schoonheid uit.
Vandaar misschien enige huiver vanuit de positieve psychologie dit thema ter hand te nemen?
Mogelijk is het te persoonlijk en daarmee te
vaag om met woorden te definiëren. Gevolg: het
blijft buiten bereik van verantwoorde theorievorming. Er is geen goede terminologie waarmee
het begrip hanteerbaar wordt. Schoonheid
lijkt over de rand te hangen van wat in taal te

vatten is. Wetenschap bestaat juist bij de gratie
van taal, zeker de sociale aftakking ervan. Ook
de theorievorming over ons ‘subjectieve gevoel
van welbevinden’ berust op ons vermogen met
woorden een specifiek domein van ervaringen af
te bakenen: het ‘geluksterrein’.

Meer dan een conclusie: effect
Het onderzoek naar de beleving van schoonheid
is na de eerste pilot in 2008 inmiddels in drie landen uitgevoerd: Nederland, Engeland en Ierland.
Ruim 3.500 respondenten vulden de vragenlijst
in met vragen over het thema schoonheid, waaronder één vraag over de beleving van geluk.
Zoals bij elk (exploratief) onderzoek nodigen de
resultaten uit tot een zoektocht naar correlaties.
Er zijn verbanden gelegd tussen de invulling van
visies op schoonheid en de ‘geluksvariabele’,
welke zowel verwachte als onverwachte signi-
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ficante correlaties opleverden, die wellicht een
bijdrage kunnen leveren aan de discussie over de
relatie tussen de twee verschijnselen. Zo wordt
het belang van regievoering over het eigen leven
voor het ervaren van geluksgevoel, bevestigd
door de conclusie rond de (positieve) relatie tussen de geluksscore en de mate waarin men van
mening is dat men invloed heeft op schoonheid
in het leven. Eén uitkomst viel echter buiten de
geplande analyseplannen, aangezien deze niet
zozeer ging om een onderzoeksresultaat, maar
meer om een effect: stilstaan bij de persoonlijke
beleving van schoonheid maakt blij. Het invullen
van de vragenlijst bleek voor veel respondenten
een bijzondere ervaring te zijn.
Als reactie op de open slotvraag konden deelnemers namelijk opmerkingen kwijt naar aanleiding van het onderzoek. Tot mijn verbazing
leverde juist deze vraag de meest onverwachte
uitkomsten op. Daar waar dergelijke slotvragen
meestal mondjesmaat worden ingevuld (naar
schatting door 2 – 5%) maakte bij het schoon-

Figuur. “Wat is het mooiste dat
je ooit is overkomen?” Illustratie samengesteld op basis van
de (figuratieve) verwerking van
de letterlijke antwoorden van
deelnemers aan de (landelijk representatieve)
steekproef. (Via scannen van de QR-code /
aanklikken van de afbeelding kan worden
ingezoomd op alle teksten.)

De reacties op de open slotvraag leidden in het
voorjaar van 2015 tot nader onderzoek. Aan
de faculteit gedragswetenschappen van de
Universiteit Twente hield studente Marit Matten
in het kader van haar bachelorthesis een serie
kwalitatieve interviews onder personen die
de basisvragenlijst van Project Beauty hadden
ingevuld.8 Zij richtte zich op twee vragen: 1)
hoe beleven respondenten het reflecteren op
schoonheid? en 2) hoe ervaren respondenten
het invullen van de Project Beauty-vragenlijst?
De conclusie op de eerste vraag geeft een
(bevestigend) beeld over de diversiteit van het
concept schoonheid. Zo blijkt dat schoonheid
voor de respondenten inherent subjectief is. Het
begrip “kan betrekking hebben op mensen, de
natuur, kunst en oneindig veel andere dingen.”
De tweede conclusie is dat het concept schoonheid de respondenten aan het denken zette en
een moment van zelfreflectie bood. Verrassend
was daarbij de conclusie dat enkele respondenten aangaven “dat zij zich na het invullen
van de vragenlijst beter in staat voelden hun
aandacht op de mooie dingen in het leven te
richten.” Een aantal respondenten rapporteerde
dat zij zich door de positieve focus welke ontstond dankzij de reflectie, gelukkiger voelden.9
Het meta-onderzoek van Matten toont een
aantal interessante kanten van het reflectieve

Matten, Marit, Kwalitatief onderzoek over de subjectieve beleving van schoonheid in het kader van Project Beauty.
Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, Afd. Positieve Psychologie & Technologie, Enschede, juni 2015.
Matten, Marit, juni 2015, p.35

8

9
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heidsonderzoek ongeveer 15 – 20% gebruik
van de optie commentaar te geven. Nadenken
over de persoonlijke beleving van schoonheid
maakte bij deelnemers iets los: velen geven zelfs
aan iets te hebben geleerd door het nadenken
over de antwoorden. Er was zelfs één respondent die aangaf dat zij tijdens het invullen van
de vragenlijst besloten had dat zij een paar zaken in haar leven anders ging aanpakken. Veel
regelmatiger, maar in vergelijking met andere
lijsten ongewoon, was het feit dat honderden
respondenten bedankten dat zij de vragenlijst
mochten invullen(!).
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proces dat door de vragenlijst van Project Beauty
in gang kan worden gezet. Stilstaan bij zoiets
persoonlijks als de beleving van schoonheid, kan
tot mooie inzichten leiden.
De conclusies die betrekking hebben op het
tweede deel van de vraagstelling geven aan dat
er ruimte is voor verbetering van de vragenlijst.
Over sommige gesloten vragen gaven respondenten aan dat deze hen onvoldoende mogelijkheden boden. Daar staat tegenover dat Matten
concludeert dat de lengte van de vragenlijst
(deelnemers besteedden gemiddeld meer dan 20
minuten aan de vragenlijst) geen probleem leek
te zijn. Daar waar de laatste jaren veel aandacht
gaat naar het creëren van zo kort mogelijke
formulieren, blijkt hieruit dat er ruimte is voor
langere enquêtes, mits deze betrekking hebben
op een thema waar de respondent sterke binding
mee heeft. De beleving van schoonheid blijkt bij
uitstek zo’n thema.

Vervolg
Het onderzoek van Matten is de eerste stap
op weg naar meer inzicht in de aard van de
reflectieve processen welke op gang komen als
iemand op zoek gaat naar de invulling van één
van de meest ongrijpbare concepten: schoonheid. Veel vragen blijven open, zoals rond de
neuropsychologische duiding van dergelijk bijzondere effecten10, of naar eventuele duurzame
effecten van de contemplatie op het gedrag van
een respondent. Het ligt voor de hand in het vervolg na te gaan waar de reflectie op schoonheid
mogelijk aanhaakt bij theorieën en werkwijzen
op het terrein van mindfulness.
Ook zal in een later stadium beter gekeken moeten worden naar de koppeling van de beschreven effecten aan bepaalde typen respondenten.
Het onderzoek van Matten was van kwalitatieve
aard en de steekproef was te klein om hierover
valide conclusies te trekken. Wel beschrijft zij de

ervaring dat “de reflectie op schoonheid veel
over de persoonlijkheid van de respondenten
zegt.”11 Het beantwoorden van de vraag of deze
koppeling daadwerkelijk bestaat, vergt meer
werk. Respondenten ouder dan 50 jaar gaven
aan dat zij de vragenlijst vooral aan jongeren
zouden aanraden, maar het is twijfelachtig of
hun advies gebaseerd is op een goede inschatting van de effectiviteit.

Ten slotte
Meer weten over het project? De vragenlijst staat
nog steeds open en is online toegankelijk.12 De
algemene website van het project is:
http://www.b-u-t.org.
Over de bevindingen van de Nederlandse uitvoering van het onderzoek is een boek verschenen:
‘Op zoek naar schoonheid | NL’.13 ■
Marius Hogendoorn is van huis uit onderwijskundige. Voormalige werkgevers: Universiteit
Utrecht en Rijksvoorlichtingsdienst. Hij is reeds
lang actief als adviseur bij ontwerp en management van communicatie onderzoekprojecten
vanuit zijn bureau De Uilenkamer
(www.uilenkamer.nl). Tevens is hij auteur en docent op dit terrein. Hij startte in 2008 met Project
Beauty, een social enterprise over de individuele
bewustwording van de betekenis van schoonheid (www.b-u-t.org).
Project Beauty kan worden uitgevoerd dankzij
de steun van drie organisaties en de dankbare
bijdragen van diverse individuele personen.
Het platform waarop de vragenlijst draait is
gebouwd met de enquête software van NETQ.
Steekproef voor de Nederlandse editie is ter
beschikking gesteld door het Rotterdamse
onderzoeksbureau Blauw Research. Die voor de
UK & Ierse editie door de Benelux vestiging van
panelmanagementbedrijf SSI.

Een interessante aanzet hiervoor is te vinden in: Cools, L., Wat gebeurt er in je brein als je iets prachtig vindt. In: Brein en bewustzijn.
Gedachten sprongen tussen hersenen en mensbeeld. J. Janssen en J. van Vugt, Uitgeverij Damon, 2006.
Matten, Marit, juni 2015, p.35.
12
http://www.b-u-t.org/projects/NL/
13
‘Op zoek naar schoonheid | NL’ is verkrijgbaar via Bol.com.
10

11
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Compassie

als motor van
geluk

36
36
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WETENSCHAP

Floreren
Compassie is een veelbelovend thema in de positieve psychologie, zo blijkt uit onderzoek. Er zijn goede aanwijzingen dat
compassie bijdraagt aan geluk en floreren. Wat maakt compassie
zo bepalend? Een bespreking van de twee belangrijke theoretische opvattingen, de bevindingen uit het onderzoek en de
interventies die compassie kunnen versterken.
■ Ernst Bohlmeijer, Hester Trompetter, Marijke Schotanus-Dijkstra, Stans Drossaert

P

ositieve psychologie is de
wetenschap van het floreren. Het
is onderzoek naar contexten –‒
bijvoorbeeld organisaties, scholen,
gezondheidszorg – waarbinnen
mensen geluk ervaren en tot bloei komen, en
naar persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden
(competenties) die bijdragen aan bloei. Zo
is er aandacht voor de rol van positieve
emoties, sterke kanten, autonomie, motivatie
en zingeving, verbondenheid en positieve
relaties, optimisme en hoop (zie Bohlmeijer,
Bolier, Westerhof & Walburg, 2014 voor een
overzicht).
Een misverstand is dat positieve psychologie
alleen over positieve zaken gaat. Ze houdt zich
ook bezig met hoe we omgaan met lijden en
tegenslag, waarin competenties als compassie
en veerkracht centraal staan. Je kunt je
voorstellen dat we van al deze competenties wel
iets nodig hebben om onze weg te vinden in de
complexe en veeleisende maatschappij waarin
we nu leven. Maar welke van bovengenoemde
competenties dragen nu het meeste bij aan
onze bloei?

Compassie springt eruit
Bij de Universiteit Twente konden we deze
vraag beantwoorden in een onderzoek waarin

Een misverstand is
dat positieve
psychologie alleen
over positieve
zaken gaat
we mensen met een verminderd welbevinden
een samenhangende interventie (Bohlmeijer &
Hulsbergen, 2014) aanboden. Deze interventie
was gericht op het verhogen van hun welbevinden en een toename van het floreren (Schotanus-Dijkstra et al., 2015). De deelnemers gingen
aan de slag met positieve emoties, bewustzijn
en toepassing van sterke kanten, optimisme,
zelfcompassie, positieve relaties, veerkracht en
verbondenheid. De resultaten laten zien dat
de interventie in sterke mate bijdraagt aan het
floreren van mensen (Schotanus-Dijkstra et al.,
ingediend). Direct na afloop van de interventie
floreerde 29,9 procent van de mensen die de
zelfhulpcursus volgden, in tegenstelling tot 11,6
procent van de mensen die op de wachtlijst
stonden. Dit effect bleef behouden zes maanden na de voormeting, met respectievelijk 31,4
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en 11,6 procent florerende mensen (Schotanus-Dijkstra et al., ingediend).
Dit onderzoek gaf ook een unieke mogelijkheid
om te bekijken in welke mate de competenties
uit de interventie bijdroegen aan de toename
van welbevinden en bloei bij de deelnemers. En
wat bleek? Alle competenties dragen significant
bij aan de effecten, maar zelfcompassie springt
eruit met als enige een groot effect na drie en
zes maanden follow-up.
Kennelijk is compassie een kracht, een motor
van floreren, het thema van dit nummer van
het Tijdschrift voor Positieve Psychologie.
Deze interessante bevinding verraste ons. Wat
maakt zelfcompassie zo bepalend? In dit artikel
formuleren we (tentatief) een antwoord. We
bespreken eerst twee belangrijke theoretische
opvattingen van compassie en in grote lijnen
het onderzoek dat tot op heden is verricht.
Vervolgens gaan we in op interventies die
compassie kunnen versterken, om tot slot in te
gaan op de vraag waarom compassie een motor
is van geluk en floreren.

Veelomvattend
De Amerikaanse psychologe Kristen Neff heeft
veel onderzoek gedaan naar zelfcompassie. Volgens Neff (2011) bestaat zelfcompassie uit drie
componenten. De eerste is het vermogen om
vriendelijk, mild en begripvol te zijn voor onszelf
in plaats van kritisch en veroordelend. De
tweede component is de ervaring van ‘gedeelde
menselijkheid’. Lijden hoort bij het menselijk
bestaan. Alle mensen krijgen te maken met
lijden en we staan dus niet alleen in onze ervaringen. De derde component is ‘mindfulness’,
het vermogen op te merken wat er is, zonder
oordeel, in plaats van ervaringen te negeren of
uit te vergroten.
Neff (2011) benadrukt ook dat het belangrijk
is om zelfcompassie te onderscheiden van zelfwaardering. Zelfwaardering is gebaseerd op een
oordeel over hoe we ‘presteren’ in vergelijking
met anderen. Zelfcompassie is eerder een basale
ervaring dat we goed zijn zoals we zijn, met al
onze kwetsbaarheden en kwaliteiten.

38
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Een andere voorloper in het onderzoek naar
compassie is de Engelse psycholoog Paul
Gilbert. Gilbert (2010) heeft een bredere
opvatting van compassie en onderscheidt verschillende vormen, zoals compassie voor jezelf,
compassie voor anderen, en het ervaren van
compassie van anderen voor onszelf. Volgens
Gilbert (2014) omvat compassie de motivationele, emotionele, gedragsmatige en cognitieve
competenties om enerzijds het lijden en de
behoeftes van onszelf en anderen op te merken
en toe te staan en anderzijds te reageren met
vriendelijkheid, zorg en hulp om het lijden
te verminderen. Hij baseert zijn opvattingen
over compassie vooral op theorieën over en
onderzoek naar evolutionaire processen. Diep
geworteld in de opbouw van de hersenen zitten
motivatiesystemen die we delen met dieren.
Deze systemen zijn gericht op overleving: het
verkrijgen van hulpbronnen en het beschermen
tegen bedreigingen. Emoties vormen een gids
bij deze motieven.
Gilbert (2014) onderscheidt drie emotieregulatiesystemen: een systeem gericht op het
beschermen tegen bedreigingen, een systeem
gericht op het verkrijgen van hulpbronnen en
een systeem gericht op kalmte. Bij veel mensen
zijn de eerste twee systemen overactief, wat
op lange termijn bijdraagt aan lichamelijke
en psychische klachten. Van extra belang zijn
daarbij sociale motieven, door Gilbert sociale
mentaliteiten genoemd. Voorbeelden van sociale motieven zijn zorg ontvangen, zorg geven,
status in een groep, competitie en seksualiteit
(Gilbert, 2014). Veel psychische problemen
ontstaan door negatieve ervaringen in relaties
met belangrijke anderen: hechtingsproblemen,
vernedering, ontbreken van veiligheid en zorgzaamheid. Deze negatieve ervaringen kunnen
dan leiden tot een onvermogen om zich veilig
te voelen, overmatige schaamte- en schuldgevoelens, angst om buiten een groep te vallen
of afgewezen te worden. Het ontwikkelen van
compassie versterkt het systeem dat bijdraagt
aan kalmering. Het geeft ons het vermogen
om deze gevoelens en emoties te ervaren en

toe te staan, maar compassie is ook het leren
tot rust te komen en het leren ontwikkelen van
zorgzaamheid en mildheid.

Belangrijke voorspeller
Naar compassie is de laatste jaren al veel onderzoek gedaan. Neff (2003) ontwikkelde een
vragenlijst: de self-compassion scale (SCS). De
uitgebreide versie bestaat uit 26 vragen over
de drie componenten van zelfcompassie; de
verkorte versie (SCS-SF) uit twaalf vragen. De
honderden onderzoeken die inmiddels zijn verricht met de SCS geven een vrij consistent beeld
over de positieve effecten van zelfcompassie.
Zo laat een meta-analyse van twintig studies
zien dat een hogere mate van zelfcompassie
in sterke mate samenhangt met minder angst,
depressie en stress (MacBeth & Gumley, 2012).
Andere onderzoeken laten zien dat een hogere

mate van zelfcompassie ook samenhangt met
een hogere mate van bijvoorbeeld optimisme,
dankbaarheid, wijsheid, welbevinden, betere
coping en veerkracht en betere gezondheid (zie
Smeets & Hulsbergen, 2014 of Barnard & Curry,
2011 voor een overzicht). In een onderzoek
onder partners van mensen met kanker vonden
Drossaert et al. (ingediend) dat zelfcompassie
een belangrijke voorspeller was voor (minder)
psychische klachten, zelfs nadat gecontroleerd
was voor demografische en ziektegerelateerde variabelen (ziekteduur en prognose) en
allerlei positieve psychologische variabelen,
zoals veerkracht, een vaardigheid onder de
knie hebben (mastery), posttraumatische groei,
psychologische flexibiliteit en het vermijden van
ervaringen. Dit impliceert dat zelfcompassie een
unieke, onafhankelijke bijdrage kan leveren aan
het welzijn van partners van kankerpatiënten.

Zelfcompassie is een
basale ervaring dat we goed zijn
zoals we zijn, met al onze
kwetsbaarheden en kwaliteiten
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Gilbert ontwikkelde de Forms of Self-criticizing/
Attacking and Self-reassurance Scale (FSCRS),
een vijfpunts Likertschaal die drie componenten van (het ontbreken van) zelfcompassie
meet: het gehate zelf, het inadequate zelf en
het gewaardeerde zelf (Gilbert et al., 2004).
Onderzoek laat zien dat mensen met psychische
problemen hoger scoren op de eerste twee
dimensies en lager op de derde dimensie, dan
mensen zonder psychische problemen (Castilho,
Pinto-Gouveia & Gilbert, 2014). In Nederland
vonden Trompetter et al. (ingediend) dat de Nederlandse versie van deze schaal betrouwbaar
en bruikbaar is. Daarnaast vonden de onderzoekers dat een gebrek aan compassie onder
andere samenhangt met een (gerapporteerde)
hoge frequentie van dagelijkse stressoren en
ergernissen (bijvoorbeeld discussies met partner
of kind, te weinig tijd voor alle taken op een
dag). Klassiek onderzoek heeft laten zien dat
deze stressoren een zeer belangrijke voorspeller
van onze gezondheid zijn (Kanner & Coyne,
1981). Gilbert (2014) benadrukt ook het belang
van motivatie bij compassie. Afhankelijk van de
motivatie kunnen we empathie op verschillende
wijzen inzetten (Zaki, 2015). Zo kunnen we
empathisch en vol compassie zijn uit angst voor
afwijzing (onderdanige compassie) of om er zelf
beter van te worden. Dit is een andere motivatie
dan wanneer we het welzijn van de ander voor
ogen hebben. In een eerste verkennende studie
met studenten vonden Gilbert en collega’s
dat onderdanige compassie gerelateerd is aan
schaamte en psychische klachten terwijl dit niet
gold voor ‘oprechte’ compassie (Gilbert et al.,
ingediend).
Bij dit alles moet worden opgemerkt dat het
onderzoek vooral correlationeel van aard was:
groepen mensen wordt gevraagd om eenmalig
een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit betekent dat er nog weinig gezegd kan worden over
causale verbanden: wat veroorzaakt nu precies
wat?

Interventies
Compassie kan op verschillende manieren
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versterkt worden. Een veel toegepaste compassie-interventie is de zogenaamde vriendelijkheidsmeditatie. Dit zijn kortere of langere vormen van meditatie waarin het ontwikkelen van
compassie en vriendelijkheid centraal staan. Een
bekende specifieke interventie is de loving-kindness meditation (LKM, Salzberg, 1995). LKM bestaat meestal uit vier tot zes bijeenkomsten met
een gestructureerde opbouw. De deelnemers
leren gevoelens van liefde en zorgzaamheid op
zichzelf te richten, deze gevoelens vervolgens te
richten op dierbaren en naaste vrienden, en dit
vervolgens uit te breiden naar kennissen, onbekenden en alle wezens op aarde. Vaak gebeurt
dit door het memoreren van korte wensen en
zinnen als ‘ik wens je geluk toe’, of ‘ik wens je
wijsheid toe’. Een meta-analyse van 22 studies
naar het effect van vriendelijkheidsmeditatie
vond een middelmatig effect op depressieve
klachten, mindfulness en zelfcompassie
(Galante et al., 2014).
Neff & Germer (2013) ontwikkelden het Mindful Self-Compassion programma (MSC). Dit
programma kent een vergelijkbare structuur als
andere mindfulness programma’s. Het bestaat
uit acht bijeenkomsten van tweeënhalf uur met
een tussentijdse retraite van een halve dag. In
de bijeenkomsten komen thema’s aan bod als
liefdevolle vriendelijkheid, het ontwikkelen van
een innerlijke compassievolle stem, leven volgens je waarden, en moeilijke relaties transformeren. Een eerste effectonderzoek laat positieve resultaten zien op zelfcompassie, compassie
voor anderen en verschillende psychische klachten (Neff & Germer, 2013). Smeets et al. (2015)
boden in Nederland een verkorte drieweekse
groepstraining zelfcompassietraining aan
vrouwelijke studenten. Na afloop vertoonden de
deelnemers significant meer mindfulness, zelfcompassie en optimisme dan studenten die een
algemene timemanagementtraining ontvingen.
Voor stemming en herhaaldelijk overdenken of
herkauwen (rumineren) werden geen verschillen
gevonden.
Gilbert (2010) ontwikkelde de Compassion Focused Therapy (CFT) voor mensen met ernstige

gevoelens van schuld en schaamte en een hoge
mate van zelfkritiek. Later ontwikkelde hij de
Compassion Mind Training (CMT), die bredere
toepassingsmogelijkheden heeft (Gilbert, 2014).
Meer dan bij het MSC programma wordt in CFT
en CMT gebruik gemaakt van verbeeldingsoefeningen en worden de drie emotiesystemen
gebruikt als kader voor compassietraining. De
eerste kleine studies laten positieve effecten van
CFT zien bij vooral klinische groepen (Mayhew
& Gilbert, 2008; Gilbert & Proctor, 2006;
Laithwaite et al., 2009). Op basis van het werk

reren is dat ze ons in staat stelt negatieve
ervaringen te accepteren. Zelfcompassie
doorbreekt de vermijding van de ervaring: de neiging om negatieve emoties en
gedachten niet te willen ervaren. Ons leven
komt minder in het teken te staan van strategieën om negatieve emoties en gedachten niet te ervaren. We worden psychologisch flexibeler en kunnen meer aandacht
geven aan wat we belangrijk en waardevol
vinden. Floreren is niet mogelijk zonder
acceptatie van negatieve ervaringen. Dit

Ik wens je
geluk toe
van Paul Gilbert zijn in Nederland twee programma’s ontwikkeld. Van den Brink en Koster
(2012) ontwikkelden het Mindfulness-Based
Compassionate Living programma (MBCL).
Deze groepstraining bestaat uit acht bijeenkomsten van tweeënhalf uur en is bedoeld als een
aanvulling op bestaande mindfulness-programma’s (zie ook: van den Brink & Koster, 2014).
Hulsbergen en Bohlmeijer (2015) ontwikkelden
de (zelfhulp)methode Compassie als sleutel
voor geluk voor mensen die last hebben van
chronische stress, zelfkritiek, milde klachten of
verminderd welbevinden. Dit laatste programma
kan zonder eerdere ervaring met mindfulness
doorlopen worden.

Compassie en floreren
Waarom is zelfcompassie een motor van geluk
en floreren. Langs welke weg draagt meer compassie bij aan het tot bloei komen van mensen?
We geven vijf mogelijke antwoorden.
1. De eerste bijdrage van compassie aan flo-

2.

wordt bevestigd door onderzoek dat laat
zien dat zelfcompassie is gerelateerd aan
minder vermijding (Barnard & Curry, 2011)
en onderzoek dat laat zien dat een afname
van de vermijdingservaring daadwerkelijk
bedraagt aan floreren en geluk (Bohlmeijer
et al., 2015; Fledderus et al., 2012).
Een tweede bijdrage is dat zelfcompassie
de intrinsieke motivatie vergroot. Zelfcompassie stimuleert persoonlijke groei omdat
mensen minder bang worden om fouten te
maken. Mensen ervaren minder angst voor
afwijzing door anderen en zullen zich minder bezighouden met het vergelijken met
anderen. Persoonlijke ontwikkeling wordt
een proces waarin mensen vanuit een
intrinsieke motivatie activiteiten uitvoeren.
Een zelfkritische houding wordt getransformeerd naar liefdevol bijsturen. Bewijs voor
deze tweede route naar floreren kan bijvoorbeeld worden gevonden in onderzoek
naar zelfcompassie onder eerstejaarsstu-
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3.

4.

5.
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denten (Hope et al., 2014) en vrouwelijke
atleten (Ferguson et al., 2014).
In de derde plaats leidt zelfcompassie tot
meer positieve emoties. Door zelfcompassie worden we milder voor onszelf en
anderen en stellen we ons meer open voor
positieve ervaringen en complimenten.
We krijgen oog voor (kleine) positieve gebeurtenissen. Deze toename van positieve
emoties leidt er op korte termijn toe dat
we creatiever worden en onze aandacht
verbreden. Op langere termijn vergroot dit
onze sociale en emotionele hulpbronnen
(Fredrickson, 2011; Tugade, Fredrickson
& Barrett, 2004). Deze derde route, via
positieve emoties, wordt onder andere bevestigd in onderzoek naar liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie als beoefening van
zelfcompassie (Fredrickson et al., 2008).
Een vierde bijdrage van zelfcompassie aan
floreren is dat dit de ontwikkeling van
positieve karaktereigenschappen (‘character strengths’) bevordert. Door invoelender
te worden, ontwikkelen we karaktereigenschappen als moed, liefde en vergevingsgezindheid (Neff, 2011, Gilbert & Choden,
2013), ook wel ‘hart’-kwaliteiten genoemd
(Park & Peterson, 2004). Het ontwikkelen
van positieve karaktereigenschappen wordt
gezien als een belangrijke mogelijkheid
om tot bloei te komen. De relatie tussen
zelfcompassie en positieve karaktereigenschappen wordt bevestigd in eerste verkennende studies (o.a. Neff et al., 2007).
Een laatste en vijfde bijdrage van compassie aan floreren verloopt via een toename
van verbondenheid en positieve relaties.
Zelfcompassie leidt ertoe dat we ons
kwetsbaar durven opstellen tegenover
anderen. Het besef van ‘common humanity’ haalt ons uit ons ervaren isolement.
We komen in gesprek met andere mensen
over gedeelde pijn. Dit verdiept relaties en
contacten. Ook zullen we vanuit compassie
meer oog krijgen voor de behoeftes van
anderen en vaker overgaan tot vriendelijke
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acties voor anderen en compassievolle
communicatie (Rosenberg, 2009; Bohlmeijer & Hulsbergen, 2014).

Conclusie
We concluderen dat compassie een veelbelovend thema is in de positieve psychologie.
Er zijn goede aanwijzingen dat compassie
bijdraagt aan geluk en floreren. Compassie lijkt
zelfs zo belangrijk voor het welbevinden van
mensen en samenlevingen dat wij ervoor pleiten
om niet alleen aandacht te schenken aan
compassie in de (geestelijke) gezondheidszorg
als transdiagnostische factor, maar bijvoorbeeld
ook in het basisonderwijs en in opleidingen voor
beroepen in de gezondheidszorg. Er is nu meer
onderzoek nodig naar de effecten van compassie-interventies en langetermijnonderzoek
naar de verbanden tussen compassie, geluk en
andere processen. ■
Ernst Bohlmeijer, Hester Trompetter, Marijke
Schotanus-Dijkstra, Stans Drossaert zijn als
onderzoeker verbonden aan de Universiteit
Twente. Daarnaast is Marijke Schotanus-Dijkstra
werkzaam bij het Trimbos-instituut.
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Meesterschap...
is meer dan vakmanschap
• Leergang Positief Existentiële Coaching
Een leergang gebaseerd op een combinatie van de narratieve, existentiële en
positieve psychologie. Voor wie meer diepte wil geven aan begeleidende
gesprekken.
• Verdiepend Coachen
Voor wie werkgerelateerde problematiek professioneel wil begeleiden van de
eerste coachvraag tot en met het weer volledig functioneren op de werkvloer.
• Professionaliseringsdagen
Inspiratie en verdieping voor wie begint met coachen en voor wie van coachen
zijn beroep heeft gemaakt.
Kijk voor ons volledige aanbod op de website.

Het Europees Instituut is een dochteronderneming van de Baak
en heeft ruim 20 jaar ervaring in het opleiden van coaches & counselors.
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In the Eye of
the Client
Coaching
Counseling
Psychotherapie
voor de Persoonlijke Psycholoog
in de Professionele Praktijk
Integratieve Coaching, Counseling en Psychotherapie ECP
voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren
breed scala korte trainingen en workshops
de diepte in met leertherapie en supervisie
werken en studeren - direct aan de slag
een eigen praktijk, parttime of fulltime
zinvol voor jezelf en de ander
Wees Welkom

De Academie
PersoonlijkProfessioneel
KnowHow to Change
Voor meer info en inschrijving
www.academie-psychotherapie.nl
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WETENSCHAP

Talentmanagement vanuit een sterke-puntenbenadering

Van exclusief naar
inclusief
Talentmanagement is een van de meest belangrijke, hedendaagse onderwerpen binnen humanresourcesmanagement
(hrm). Een groot aantal bedrijven in Nederland heeft een officieel talentmanagementbeleid en maakt gebruik van talentmanagementpraktijken zoals leiderschapstrainingen. In de
meerderheid van deze bedrijven is talentmanagement ‘niet
voor iedereen’, maar slechts voor een selecte groep werknemers die uitstekend presteren of veel leiderschaps- of
groeipotentieel vertonen. Een dergelijke, exclusieve benadering
oktober nr. 1 2015 | TPP

47

is in tegenstrijd met een van de meest centrale aannames in de
positieve psychologie: de aanname dat iedereen op een of andere manier getalenteerd is. Geïnspireerd door deze aanname
pleit ik in mijn proefschrift voor een nieuwe, inclusieve benadering van talentmanagement waarbij rekening wordt gehouden
met de unieke sterke punten van alle medewerkers.
■ Christina Meyers

H

r-managers en directeuren over
de gehele wereld zijn het met
elkaar eens dat medewerkers
een van de voornaamste
factoren in de concurrentiestrijd
tussen bedrijven zijn. Daarom besteden
bedrijven veel aandacht aan het werven,
selecteren, ontwikkelen, motiveren, en binden
van medewerkers die als getalenteerd worden
gezien, oftewel aan talentmanagement (Meyers
& Van Woerkom, 2014). Maar ondanks de
grote praktijkrelevantie van talentmanagement,
heersen in de praktijk tegenstrijdige meningen
over hoe men talentmanagement het beste
vorm kan geven. Vragen die discussie oproepen
zijn bijvoorbeeld: ‘Welke medewerkers kunnen
gebruikmaken van talentmanagementvoorzieningen zoals management
development en loopbaanplanning?’ en
‘Richt talentmanagement zich vooral op het
ontwikkelen van talenten binnen de organisatie
of op het werven van talenten op de externe
arbeidsmarkt?’

Talenten managen: wat betekent
dat?
Aan de discussie omtrent de vormgeving van talentmanagement liggen verschillende individuele opvattingen over het onderliggende construct
‘talent’ ten grondslag. Wat is talent eigenlijk?
Heeft iedereen talent? En kun je talent ontwikkelen? Onderzoek onder 321 hr-managers in
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49 verschillende landen heeft laten zien dat de
respondenten dergelijke vragen op zeer verschillende manieren beantwoorden (Meyers, 2015).
Sommige hr-managers zijn van mening dat geen
enkele medewerker in hun bedrijf als talentvol
kan worden beschouwd, terwijl anderen denken
dat iedere medewerker bepaalde talenten heeft.
Om precies te zijn: 14% van de hr-managers
vindt dat maximaal een tiende van de medewerkers in hun bedrijf talentvol is, en 17% van
de hr-managers geeft aan dat 90-100% van de
medewerkers talentvol is. Duidelijke verschillen kwamen ook naar voren bij de vraag naar
de ontwikkelbaarheid van talent. Hoewel een
aantal respondenten aangeeft dat zij talent als
volledig aangeboren beschouwen, zijn er ook
respondenten die van mening zijn dat talent
uitsluitend door training en ontwikkeling tot
stand komt.

Exclusief talentmanagement
Ondanks deze zeer uiteenlopende opvattingen
over talent, zien we in de praktijk meestal een
vorm van talentmanagement die exclusief is
(Collings & Mellahi, 2009). Het kenmerkende
aan exclusief talentmanagement is dat er een
onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers met en zonder talent. Gewoonlijk wordt
er in een bedrijf niet meer dan 10-15% van de
medewerkers als talent gezien. Deze selecte
groep medewerkers wordt normaal gesproken
aan de hand van criteria zoals uitstekende

Gewoonlijk wordt er in een
bedrijf niet meer dan 10-15% van
de medewerkers als talent gezien
prestaties, leiderschapsvermogen of groeipotentieel geïdentificeerd. Medewerkers die als
talent geïdentificeerd zijn, krijgen vervolgens
een ‘extra’ behandeling van de organisatie: ze
mogen specifieke opleidingstrajecten volgen
(bijvoorbeeld leiderschapstrainingen), krijgen
vaak een persoonlijke coach of mentor, hebben
een uitgebreide loopbaanplanning, krijgen een
hoger salaris en bonusuitkeringen en kunnen sneller dan gewoonlijk doorgroeien naar
hogere functies. Het idee achter deze vorm
van talentmanagement is dat de talenten een
disproportioneel grote bijdrage aan het algehele
bedrijfssucces kunnen leveren en dat de extra
investering in deze medewerkers daarom loont.
Uit onderzoek blijkt dan ook dat medewerkers
die als talent geïdentificeerd zijn meer inspan-

ning vertonen, een hoger commitment hebben,
en minder snel geneigd zijn om ander werk te
zoeken (Gelens, Dries, Hofmans & Pepermans,
2015). Deze bevindingen onderstrepen de
waarde van exclusief talentmanagement, aldus
de voorstanders van deze benadering.
Maar wat de voorstaanders van exclusief
talentmanagement vaak over het hoofd zien, is
het volgende: ook al heeft onderzoek aangetoond dat deze benadering positieve gevolgen
voor de kleine groep ‘talenten’ heeft, er is nog
weinig bekend over de potentiele negatieve
gevolgen ervan voor de meerderheid van de
medewerkers, die niet bij de talenten horen.
Het is denkbaar dat medewerkers, die weten
dat ze binnen hun bedrijf niet als talent worden
gezien, dit als demotiverend ervaren omdat ze
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zich niet voldoende gewaardeerd voelen. We
weten bijvoorbeeld uit eerder onderzoek dat
medewerkers die weinig steun en waardering
vanuit de organisatie ervaren minder tevreden zijn met hun baan, minder commitment
vertonen, slechter presteren, en eerder geneigd
zijn om een andere werkgever te gaan zoeken
(Riggle, Edmondson, & Hansen, 2009). Het is
dus mogelijk dat de negatieve gevolgen voor
een groot gedeelte van de medewerkers de positieve gevolgen voor de kleine groep talentvolle
medewerkers tenietdoen.

1.

2.

Inclusief talentmanagement
Een belangrijke vraag is daarom of er niet een
alternatieve benadering van talentmanagement
is, die dit soort negatieve gevolgen kan voorkomen. Inclusief talentmanagement, oftewel
talentmanagement gebaseerd op de positieve
psychologie en de sterke-puntenbenadering zou
zo’n alternatief kunnen zijn. Positieve psychologen stellen dat ieder mens unieke sterke
punten of talenten heeft die in organisaties
kunnen worden ingezet (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Sterke punten zijn persoonlijke
eigenschappen die tot uitdrukking komen in alle
taken die individuen goed en met veel plezier
doen. Eigenschappen zoals optimisme en vriendelijkheid kunnen sterke punten zijn, net zoals
actiegerichtheid, leergierigheid, en leiderschap.
Uitgaande van deze aannames over sterke
punten, kunnen we inclusief talentmanagement
definiëren als “de identificatie en waardering
van de talenten van alle medewerkers gecombineerd met het plaatsen van medewerkers in
posities die een optimale fit tussen functie-eisen
en individuele talenten waarborgen” (Swailes,
Downs & Orr, 2014). Wanneer geconstateerd
wordt dat een medewerker zijn talenten niet
optimaal kan toepassen binnen de organisatie,
dan zal de organisatie de medewerker ondersteunen bij het zoeken naar beter passende
functie bij een andere organisatie. Een inclusieve benadering van talentmanagement biedt
verschillende voordelen:
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Mijn onderzoek toont aan dat het ontwikkelen en gebruiken van individuele sterke
punten leidt tot een hoger welzijn van
medewerkers. Ze beleven meer positieve
emoties (zie ook: Van Woerkom & Meyers,
2015), hebben meer zelfvertrouwen, zijn
optimistischer over de toekomst en kunnen
beter omgaan met tegenslagen. Deze
bevinding is van groot belang voor bedrijven, omdat het verhogen van medewerkerswelzijn een van de meest belangrijke
hr-prioriteiten is.
Een andere hr-prioriteit is het stimuleren
van voortdurende ontwikkeling. Resultaten
van wetenschappelijk onderzoek laten zien
dat het stimuleren van de ontwikkeling van
sterke punten (in plaats van de ontwikkeling van zwakke punten) persoonlijke
groei kan doen toenemen (Meyers, Meyers
etal., 2015) Van Woerkom, De Reuver,
Bakk, & Oberski, 2015). Studenten die een
training volgden over het ontdekken en
vaker gebruiken van hun sterke punten
werden meer gemotiveerd om extra tijd en
moeite in hun persoonlijke ontwikkeling te
investeren.
In tegenstelling tot exclusief talentmanagement, biedt inclusief talentmanagement
de mogelijkheid om breed in alle talenten
van de medewerkers van een bedrijf te
investeren. Dit kan een groot voordeel
zijn in de hedendaagse, dynamische
bedrijfs- en werkcontext. Door de hoge
dynamiek en snelle veranderingen wordt
het steeds moeilijker voor organisaties
om te voorspellen welk type talenten er
in de toekomst nodig is. De strategie om
in alle talenten te investeren (inclusieve
benadering) lijkt dus beter geschikt met
het oog op de dynamische toekomst dan
de strategie om selectief in een klein aantal
specifieke talenten te investeren (exclusieve
benadering).

Ondanks deze voordelen, heeft inclusief
talentmanagement ook nadelen ten opzichte

van exclusief talentmanagement. Niemand
zal namelijk ontkennen dat bepaalde talenten
schaars zijn op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld
internationaal bekwame leiders, ingenieurs).
Bedrijven zullen daarom de competitie met
elkaar blijven aangaan (Collings & Mellahi, 2009)
en werknemers met schaarse vaardigheden
bij bedrijven met inclusief talentmanagement
weg kunnen ‘kapen’ door hun aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden te bieden die binnen de
bedrijven met een inclusief beleid niet bestaan.
Een oplossing voor dit dilemma zou kunnen zijn
om in plaats van een volledig inclusief talentmanagementbeleid een zogenaamde ‘hybride’
benadering te implementeren, die voordelen van
beide benaderingen combineert. Dit wil zeggen
dat bedrijven meer in de breedte investeren
in de talenten van alle medewerkers en een
waarderende cultuur creëren, terwijl ze voor
bepaalde medewerkers, zoals de toekomstige
leiders, extra kansen creëren. Op deze manier
kunnen bedrijven tegelijkertijd het welzijn van
alle medewerkers en de betrokkenheid van bepaalde medewerkers met schaarse competenties
verhogen.

Christina Meyers is assistant professor bij het
departement Human Resource Studies van
Tilburg University. www.tilburguniversity.edu/nl/
webwijs/show/m.c.meyers_nl.htm
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Boom Psychologie & Psychiatrie
Compassie als sleutel tot geluk
‘Als er iets is wat de samenleving op dit moment
nodig heeft is het compassie.’
Ruim een miljoen mensen in Nederland hebben last van chronische
stress en overbelasting. In dit nieuwste boek van Ernst Bohlmeijer
en Monique Hulsbergen laten de auteurs van het succesvolle Voluit
leven zien hoe je uit de ratrace kunt stappen door compassie, voor
onszelf en voor anderen. Door te vertragen, eerlijk onze drijfveren
onder ogen te zien en ruimte te maken voor leed en kwetsbaarheid
kunnen we leren meer vitaliteit en ontspanning in ons leven en dat
van anderen te brengen.
9789089536723 | 184 pp. | € 16,95

Meer positieve psychologie?

Wetenschappelijke
etenschapp
onderbouwing en
praktische toepassingen

df l
Mindfulness
verdiepen
met heartfulness

V ij van angst
Vrij
voor je gevoelens

d care op basis
b
Blended
van mindfulness en ACT

Ga voor deze en meer uitgaven naar

www.boompsychologie.nl
52

oktober nr. 1 2015 | TPP

www.boompsychologie.nl
info@boompsychologie.nl
+31 (0) 20 524 45 14

Geen verzendkosten binnen
Nederland boven €20,Prijzen gelden in 2015, o.v.v. wijzigingen.

WETENSCHAP

Juni 2015, Lake Buena Vista, Florida, Verenigde Staten

Congres IPPA
Van 26 tot en met 28 juni 2015 vond het vierde wereldcongres plaats van de International Positive Psychology Association
(IPPA). De locatie was goed gekozen: Disneyworld, dé plek van
geluk en plezier. Meer dan 1100 congresdeelnemers uit de
hele wereld verzamelden zich op de zonnige locatie. Het congres had een indrukwekkend programma, met keynote sprekers zoals Martin Seligman, Barbara Fredrickson, Tal BenSharar, Mihaly Csikszentmihalyi en Corey Keyes, en meer dan
tachtig symposia met presentaties rond diverse thema’s binnen
de positieve psychologie. Sanne Lamers, Jan Walburg en Ernst
Bohlmeijer vertellen.
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■ Sanne Lamers, Ernst Bohlmeijer &
Jan Walburg

I

mpressies van Sanne Lamers
Opvallend was hoe goed ons Nederlandse onderzoek vertegenwoordigd was
op dit wereldcongres, met presentaties
in zes symposia. Dit is een aandeel van
7,5%, een indrukwekkend percentage dat laat
zien dat we in Nederland voorop lopen als het
gaat om positieve psychologie. Dit wordt nog
eens onderstreept door het feit dat Linda Bolier
een Honorable Mention Award heeft ontvangen
voor haar proefschrift Online positive psychology: using the Internet to promote flourishing
on a large scale.
Twee aspecten van het congres hebben extra indruk op mij gemaakt. Allereerst de uitstekende
sfeer en samenwerking tussen de congresbezoekers. Ik heb met veel collega’s kennisgemaakt en
ideeën uitgewisseld, en ik ben onder de indruk
van de enorme gedrevenheid en passie van alle
deelnemers om de positieve psychologie verder
te ontwikkelen en te laten groeien.

Ten tweede viel mij op dat er recent zo veel
ontwikkelingen zijn binnen de positieve psychologie. Toen de positieve psychologie in het
jaar 2000 als stroming werd geïntroduceerd
door Seligman en Csikszentmihalyi, was het
noodzakelijk om de positieve psychologie af te
zetten tegen de dominante stroming waarin het
medische model centraal staat. Door het verschil
te benadrukken, ontstond een enigszins simplistische weergave van de positieve psychologie.
Eenvoudig gezegd werd gelukkig zijn gezien als
goed, en ongelukkig zijn als slecht. Het is echter
nu tijd voor een verandering, een nuancering
van de positieve psychologie, wat door Itai
Ivtan, Tim Lomas, Ryan Niemiec en Paul Wong
ook wel the second wave of positive psychology
of positive psychology 2.0 wordt genoemd.
Wat als negatief wordt gezien, werd vaak buiten
het veld van de positieve psychologie geplaatst,
terwijl juist uitdagende en ongemakkelijke
ervaringen, emoties en gedragingen kunnen
zorgen voor persoonlijke groei, inzicht, herstel
en welbevinden. Om met Ivtan en collega’s te
spreken, “the dark side contains the seed for a
potential positive outcome”.

Impressies van Jan Walburg

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen betekent niet
zozeer goed doen,
maar gaat erom
datgene te doen wat
de menselijke bloei
en ontwikkeling
ondersteunt
54
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Een lezing die bij het publiek veel enthousiasme
opriep was die van dr. David Cooperidge over
appreciative inquiry. Hij hield een krachtig pleidooi om tot maatschappelijke verandering van
waarden te komen. Er is een waardeverandering
gaande waarbij bedrijven hun streven naar
rendement ombuigen naar een streven naar
flourishing: het floreren van medewerkers en de
stakeholders van het bedrijf. Dat zou uiteindelijk
op de lange termijn ook het meeste rendement opleveren van duurzame aard. Positieve
instituties zijn naar zijn idee “organisations and
structured patterns in culture and society that
serve to elevate our highest human strengths,
combine and magnifie those across the supra
strenghts spectrum and refract our highest
strengths outward in world benefiting ways.”
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent niet zozeer goed doen, maar gaat

erom datgene te doen wat de menselijke bloei
en ontwikkeling ondersteunt. Bedrijven die deze
waarde internaliseren, kunnen rekenen op de
betrokkenheid van medewerkers, klanten en
stakeholders en hebben daardoor ook meer
kans op zakelijk succes. Cooperidge verwacht
een koersverandering binnen het bedrijfsleven waarbij florerende mensen via florerende
bedrijven leiden tot een florerende samenleving.
Een mooi idealistisch verhaal, onderbouwd
met casuïstiek. Als voorbeeld noemde hij het
verstrekken van microkredieten in Rwanda
waarbij als voorwaarde werd gesteld dat Hutu’s
en Tutsi’s samenwerkten. Dat slaagde wonderwel. Hopelijk zien we in de toekomst meer
systematische evaluaties van de toepassing van
appreciative inquiry.
Ook de bijdrage van Jonathan Haidt viel op.
Hij liet grafieken zien om aan te tonen dat het
kapitalisme “de meest positieve transformatie
heeft gebracht sinds de uitvinding van het
vuur” in termen van toename van welvaart en
afname van armoede. Hij lanceerde het ‘winst
vanuit het positieve’-initiatief om het bedrijfsleven aan te moedigen een ethische verandering
te realiseren die het kapitalisme een minder extreem en hard gezicht geeft, uitgaande van het
streven naar meer winst. Het boeiende van zijn
verhaal was niet zozeer de inhoud zelf – die veel
mensen nogal ongemakkelijk vonden – maar de
discussie over een maatschappelijke toepassing van de positieve psychologie. Veel van de
discussies op de conferentie richtten zich op een
bredere toepassing, buiten de therapeutische
context. Dat maakt de positieve psychologie
zichtbaar maar ook kwetsbaar: veel verkenningen van toepassingen zijn nog onvoldoende
wetenschappelijk onderbouwd en soms wel
erg speculatief. Er zijn steeds meer artikelen en
lezingen die de positieve psychologie gebruiken
als argument voor de eigen opvattingen en
ideeën. Het is cruciaal om heel kritisch te blijven
en de wetenschappelijke soliditeit na te gaan
van een aantal opvattingen die claimen een
toepassing te zijn van de positieve psychologie.

Wanneer je een
kwaliteit wilt
ontwikkelen, zoek
dan een persoon die
die kwaliteit goed
beheerst
Impressies van Ernst Bohlmeijer
Het eerste hoogtepunt voor mij was het openingsverhaal van Tal Ben-Shahar. Ben-Shahar
is auteur en adviseur van CEO’s over de hele
wereld, waarbij hij zich vooral laat inspireren
door de positieve psychologie. En hij is een begenadigd verteller. Drie kwartier bracht hij een
scherpe afwisseling van persoonlijke anekdotes,
grappen, verhalen en serieuze inzichten. Zonder
meer een van de meest boeiende presentaties
die ik ooit heb bijgewoond. Centraal stond de
vraag van wie en hoe we het meeste kunnen
leren. Ga je dan naar iemand die iets gemiddeld goed kan of ga je naar iemand die er juist
erg goed in is? Het antwoord is natuurlijk het
laatste. Het was een pleidooi om in onderzoek extra aandacht te geven aan mensen die
uitblinken. Maar het is ook een mooie vorm
van sociaal-leren die we in het dagelijks leven
kunnen toepassen. Wanneer je een kwaliteit
wilt ontwikkelen, zoek dan een persoon die die
kwaliteit goed beheerst. Observeer zijn gedrag
en leer van hem. Wat me verder opviel in de
lezing van Ben-Shahar was dat hij niet aarzelde
om uitgebreid Abraham Maslow te citeren
die vijftig jaar geleden precies hetzelfde heeft
voorgesteld. Ik heb zelf enkele jaren geleden
voor het eerst zijn boek Toward a psychology of
being gelezen. Bijna alles wat ik nu tegenkom in
moderne positief-psychologische theorieën, las
ik in aanzet in het werk van Maslow: zijn boek
is nog steeds actueel en boeiend.
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Het tweede hoogtepunt was een plenaire lezing
van Corey Keyes, hoogleraar aan de Emory University in Atlanta. Keyes heeft veel onderzoek
gedaan naar geestelijke gezondheid waarbij
hij een onderscheid maakt tussen emotioneel,
psychologisch en sociaal welbevinden. Zijn
vragenlijst, de MHC-SF, gebruiken we nu ook
regelmatig in ons onderzoek bij de Universiteit
Twente. Zijn verhaal was indrukwekkend omdat
hij ook open vertelde over zijn worsteling met
psychische problemen. Zo heeft hij enkele jaren
geleden een ernstige depressie doorgemaakt,
waarover hij zei: “Cognitieve gedragstherapie
heeft mijn leven gered.” Maar hij liet ook zien
dat de impact van laag welbevinden of ‘niet-floreren’ even groot is als het hebben van een psychische stoornis. Daarvoor begint steeds meer
wetenschappelijk bewijs te komen. Wat door
me heen schoot, is dat zorgverzekeraars en
politici dit moeten horen. Welbevinden is geen
luxe en louter persoonlijke aangelegenheid; het
ontbreken ervan is schadelijk en maatschappelijk zeer relevant.
Het wereldcongres wordt over twee jaar vervolgd. U hoeft echter niet zo lang te wachten
om geïnspireerd te worden en te netwerken.
Op 15 april 2016 organiseren de Universiteit
Twente en het Tijdschrift Positieve Psychologie
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een congres over ‘Veerkracht, welbevinden en
compassie’. Sprekers zijn onder andere Corey
Keyes en Paul Gilbert. In het voorjaar van 2016
vindt het Europese Congres Positive Psychology
in Frankrijk plaats. http://ecpp2016.com/ ■
Sanne Lamers is werkzaam als universitair
docent aan de Universiteit Twente, waar zij
onderwijs geeft binnen de psychologie track
Positieve Psychologie & Technologie. In haar
onderzoek en onderwijs richt zij zich op het belang van welbevinden en positieve psychologie,
met name in de geestelijke gezondheidszorg bij
ouderen.
Ernst Bohlmeijer is hoogleraar Mental Health
Promotion. Zijn onderzoek richt zich primair op
het onderbouwen, ontwerpen en evalueren van
door technologie ondersteunde interventies die
bijdragen aan positieve geestelijke gezondheid
en een persoonsgerichte benadering in de zorg.
Jan Walburg is hoogleraar positieve psychologie aan de Universiteit Twente. Zijn expertise is
het toepassen en uitvoeren van de beginselen
van de positieve psychologie op systeemniveau
(school, werk, gemeenschap, de gezondheidszorg).

De Universiteit Twente organiseert in samenwerking met Trimbosinstituut, het NIP en het Tijdschrift
Positieve Psychologie op 15 april 2016
Het 3e landelijke congres Positieve Psychologie over:

Veerkracht, Welbevinden
Compassie & Stress
Over het belang van aandacht voor compassie, welbevinden en
stress in de (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs & coaching.

Op het congres worden lezingen gehouden door twee
internationale gerenommeerde wetenschappers:

Paul Gilb

ert

•

•

Corey Keyes, hoogleraar sociologie aan de Emory University in
Atlanta, doet al 15 jaar onderzoek naar welbevinden en floreren.
Hij laat zien dat afwezigheid van welbevinden en floreren een
grote maatschappelijke en economische impact heeft.
Paul Gilbert, hoogleraar klinische psychologie, is een van de
voorlopers in het onderzoek naar compassie en grondlegger van
Compassion Focused Therapy. In zijn lezing gaat hij in op
emotieregulatie en compassie en de bouwstenen van het
trainen van compassie.

Met verder lezingen van Christina van der Feltz-Cornelis over stress
en de relatie met angst en depressie;
Brigitte Boon, over zelfzorg bij depressie en Marijke Schotanus en
Marion Spijkerman over veerkrachtinterventies.
eyes
Corey K

In de middag zijn er volop interessante workshops waarin u kunt
kennis maken met interventies en methodieken in verschillende settingen waarin het versterken van veerkracht centraal staat.
Kortom een bijzonder en relevant congres voor professionals in de
(geestelijke) gezondheidszorg, het onderwijs en organisaties met
interesse in veerkracht.
Plaats: De Reehorst te Ede; Kosten: €195.
Voor meer informatie en aanmeldingen:
www.utwente.nl/congrespositievepsychologie
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Veerkracht en posttraumatische
groei in de hulpverleningspraktijk
Mentale veerkracht en posttraumatische groei zijn twee belangrijke begrippen uit de positieve psychologie. In deze bijdrage
worden aan de hand van meta-analyses factoren besproken die
hiermee samenhangen. Daarnaast wordt ingegaan op de toepasbaarheid van de Experience Sampling Methode in de psychologische hulpverlenings- of coachingspraktijk.
■ Sanne Peeters, Johan Lataster, Mayke Janssens & Nele Jacobs

H

e t ervaren van positieve
plezierige emoties is belangrijk
om als mens te floreren. Maar
dat is niet mogelijk zonder
ook op een constructieve
wijze om te gaan met onplezierige emoties
en gebeurtenissen (Frederickson, 2001). Dit
is een belangrijk aandachtspunt, aangezien
mensen een verscheidenheid aan uitdagingen
en stressvolle situaties ervaren tijdens hun leven;
van kleine, alledaagse stress tot ingrijpende
levensgebeurtenissen als fysiek of seksueel
misbruik, overlijden van een naaste of een
natuurramp. Verder is bekend dat nadelige
levensgebeurtenissen samenhangen met
negatieve gevolgen voor het welbevinden en
een grotere kans op het ontwikkelen van een
psychiatrische stoornis (Cabrera et al., 2007),
Hoge, Bliese, Castro & Messer, 2007). Onderzoek
heeft echter ook aangetoond dat mensen
mentaal gezond kunnen blijven en zich positief
kunnen aanpassen na het ervaren van de meest
ingrijpende gebeurtenissen (Bonanno, 2004).
Dit persoonskenmerk wordt in de literatuur
omschreven als mentale veerkracht. Veerkracht
wordt gedefinieerd als het vermogen om je
succesvol aan te passen in de aanwezigheid van

tegenslagen, waarbij het individu mentaal gezond
blijft (Rutter, 2013).

Floreren na tegenslag
Het onderzoek naar mentale veerkracht is erop
gericht inzicht te verschaffen in de factoren die
ervoor zorgen dat sommige mensen floreren na het
doormaken van tegenslag en anderen niet (Noltemeyer & Bush, 2013). De studie van veerkracht
vormt daarmee ook een van de speerpunten van
de positieve psychologie. Daarin staat centraal:
het identificeren van krachten en beschermende
factoren die ertoe bijdragen dat mensen kunnen
omgaan met onvermijdelijke tegenslagen (Noltemeyer & Bush, 2013). Dit in tegenstelling tot een
perspectief gericht op het ontstaan en vaststellen
van risicofactoren die leiden tot psychosociale
problemen.
Een recente meta-analyse (Lee et al., 2013)
onderzocht hoe demografische en psychologische
variabelen (zoals risico en beschermende factoren)
samenhangen met veerkracht. In totaal werden
er 33 studies geïncludeerd waarbij veerkracht
gemeten werd met twee gevalideerde vragenlijsten,
de Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC):
(Connor & Davidson, 2003) of de Resilience Scale
(RS); (Wagnild & Young, 1993). In deze meta-ana-
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lyse werden twee demografische variabelen
(leeftijd en geslacht), zes beschermende factoren
(tevredenheid met het leven, optimisme, positief
affect, zelfwerkzaamheid, gevoel van eigenwaarde en sociale steun) en vijf risicofactoren (angst,
depressie, negatief affect, waargenomen stress en
posttraumatische stressstoornis) onderzocht die
veerkracht kunnen beïnvloeden. Naar voren kwam
dat beschermende factoren het meeste effect hebben op veerkracht. Risicofactoren hadden hier een
minder groot effect op en het kleinste effect kwam
van de demografische factoren.

Positief affect
Zelfwerkzaamheid hing meer samen met veerkracht dan tevredenheid met het leven en optimisme. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een
verhoogde zelfwerkzaamheid (zoals het kunnen
omgaan met veranderingen en het gebruiken van
verschillende oplossingsgerichte vaardigheden) samenhangt met verhoogde veerkracht. Bevindingen
van eigen onderzoek (Jacobs, Lataster & Thewissen,
2014), uitgevoerd onder een steekproef uit de
algemene populatie (n=148), toonden daarnaast
aan dat veerkracht in het dagelijks leven tot uiting
kwam als een verhoogd gevoel van eigenwaarde.
Veerkrachtige individuen lijken de interactie met de
omgeving aan te gaan vanuit een vertrouwen in en
waardering van zichzelf.
De meta-analyse van Lee et al. (2013) liet verder
zien dat behalve zelfwerkzaamheid ook positief
affect sterk gerelateerd was aan veerkracht (in de
psychologie is het affect een patroon van waarneembaar gedrag waarmee een subjectief gevoel
tot uitdrukking wordt gebracht). De hypothese
is denkbaar dat veerkrachtige mensen positief
affect kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen tegen de negatieve gevolgen/effecten van
tegenslag. Angst en depressie waren beide negatief
gerelateerd aan veerkracht, terwijl demografische
variabelen geen significante relatie vertoonden.
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat,
om veerkracht te verhogen, het effectiever is om
zich te richten op het verbeteren van beschermende factoren (zelfwerkzaamheid, positief affect) dan
op het verminderen van risicofactoren (depressie
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en angst). Een kanttekening die gemaakt moet
worden bij deze studie is dat de deelnemers een
westerse culturele achtergrond hadden; de meeste
studies zijn gedaan in westerse populaties (Lee et
al., 2013).

Hulpverleningspraktijk
De implicatie van dit onderzoek voor de praktijk
houdt in dat de hulpverlener, bijvoorbeeld de
coach, zich bewust zou moeten leren zijn van de
mogelijk beschermende eigenschappen die bij zijn
cliënt aanwezig zijn. Hij kan vervolgens verschillende interventiestrategieën aanwenden om de veerkracht van de cliënt te verhogen, zoals het focussen
op interne bronnen (zelfwerkzaamheid, gevoel
van eigenwaarde, positief affect). Door de talenten
en krachten van de cliënt te identificeren en uit te
bouwen kan hij ervoor zorgen dat de cliënt een
optimistischere kijk op het leven krijgt.
Beoefenaren van de positieve psychologie hebben
niet alleen belangstelling voor de ervaring dat
mensen succesvol met tegenslag kunnen omgaan
en veerkracht vertonen, maar ook voor het ervaren
van persoonlijke groei (Bohlmeijer & Bannink,
2013). Ook al kunnen ingrijpende, stressvolle
gebeurtenissen uiteindelijk leiden tot een posttraumatische stressstoornis, de meeste individuen
rapporteren ook verschillende positieve veranderingen, die het proces van positieve aanpassing en
persoonlijke groei weergeven. Deze veranderingen
kunnen plaatsvinden in verschillende domeinen,
zoals verdieping in de relatie met anderen, ontdekking van nieuwe mogelijkheden, bewustwording
van persoonlijke kracht en talenten, toename van
spiritueel en religieus besef en toename van waardering van het leven (Bohlmeijer & Bannink, 2013).
Posttraumatische groei (PTG) geeft een verbetering weer van het psychosociaal functioneren ten
opzichte van het functioneren voordat het trauma
plaatsvond (Barskova & Oesterreich, 2009).

Posttraumatische groei
Om in kaart te brengen hoe de relatie tussen de
positieve effecten van traumatische gebeurtenissen samenhangen met geestelijke gezondheid
hebben Helgeson, Reynolds en Tomich (2006)

een meta-analyse uitgevoerd; 87 studies werden
geïncludeerd. De traumatische gebeurtenissen die
gemeten werden door de verschillende studies
waren oorlog en terrorisme, zorg voor mensen
met een ernstige ziekte en het hebben van kanker.
De belangrijkste bevinding uit dit onderzoek was
dat de positieve effecten van een traumatische
gebeurtenis significant samenhangen met minder
depressieve klachten en meer welbevinden, maar
ook met dwang- en vermijdingsgedachten. Daarbij
werd vastgesteld dat dwanggedachten vooral in de
eerste 24 maanden na de gebeurtenis aanwezig
waren, terwijl de relatie tussen welbevinden en
groei sterker was naarmate er meer tijd was verstreken (langer dan 24 maanden). Een verklaring die
door de auteurs gegeven wordt, is dat de intrusieve
gedachten samenhangen met de verwerking van
de gebeurtenis en niet per se een kenmerk zijn van
geestelijke gezondheid. Daarom kunnen we stellen
dat de eerste periode na de gebeurtenis in het teken staat van verwerking en herstel en dat mensen

pas na langere tijd in staat zijn groei te ervaren. Een
belangrijke kanttekening bij deze meta-analyse is
dat alle betrokken onderzoeken cross-sectioneel
van aard zijn en weinig zeggen over de causaliteit
van de gevonden verbanden (Helgeson, Reynolds &
Tomich, 2006).
Een andere meta-analyse onderzocht de relatie
tussen PTG en optimisme, ervaren sociale steun en
verschillende adaptieve copingstijlen, zijnde religieuze coping, positieve herwaardering, zoeken van
sociale steun en aanvaarding (Prati & Pietrantoni,
2009). Religieuze coping is de wijze waarop godsdienst mensen in tijden van tegenslag verlichting
bij hun problemen kan verlenen. Uit dit onderzoek
bleek dat religieuze coping en positieve herwaardering sterk samenhangen met PTG. De effecten waren matig tot klein voor optimisme, ervaren sociale
steun en het zoeken van sociale steun. Ook bleek
de relatie tussen religieuze coping en PTG sterker
voor vrouwen dan voor mannen, en sterker voor
ouderen dan voor jongeren. In deze studie was het

Zelfwerkzaamheid
hing meer samen met
veerkracht dan
tevredenheid met het
leven en optimisme
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opvallend dat er geen invloed was van de tijdsduur
na de gebeurtenis op de gevonden verbanden, in
tegenstelling tot het onderzoek van Helgeson et al.
(2006), hierboven genoemd.
Samen laten deze twee studies zien dat er aanwijzingen zijn dat optimisme, verschillende adaptieve
copingstijlen en sociale steun PTG bevorderen en
dat mensen die PTG ervaren, minder depressieve
klachten en meer welbevinden ervaren. Hoe deze
factoren onderling samenhangen en welke factoren in welke fase van verwerking een rol spelen is
nog onduidelijk (Bohlmeijer & Bannink, 2013).
Hulpverleners, bijvoorbeeld coaches, zouden
zich bewust moeten zijn van de mogelijkheid tot
positieve veranderingen die hun cliënten kunnen
meemaken na het ervaren van trauma of tegenslag
en deze groei proberen te bevorderen.

E-health in de natuurlijke omgeving
Uit de hierboven beschreven studies kan geconcludeerd worden dat factoren als zelfredzaamheid,
positief affect, optimisme, adaptieve coping en
sociale steun bevorderende elementen zijn voor respectievelijk veerkracht en PTG. Voor een hulpverlener is het bijgevolg relevant om inzicht te krijgen in
de mate waarin de cliënt over deze eigenschappen
beschikt, om vervolgens de groei van deze krachten
te stimuleren. Er zijn Nederlandstalige vragenlijsten
beschikbaar die op een betrouwbare en valide
manier deze eigenschappen bij de cliënt in kaart
kunnen brengen, bijvoorbeeld de ‘Positive and Negative Affect Schedule’ (PANAS) (Peeters, Ponds &
Vermeeren, 1996), de Utrechtse Coping Lijst (UCL)
(Schreurs, Willige, Tellegen & al., 1998) of de ‘Life
Orientation Test-revised’ (LOT-r) (Peters, Meevissen,
& Hanssen, 2013). Ofschoon dergelijke vragenlijsten hun waarde hebben voor de praktijk, hebben
ze ook enkele nadelen. Zo weten we dat mensen
moeite hebben om hun stemming retrospectief te
rapporten omdat de huidige stemming (positief of
negatief) dat beeld kan vertekenen. Vragen hoe
men zich ‘gemiddeld’ heeft gevoeld tijdens een
voorbije periode geeft bovendien weinig inkijk in
hoe de stemming kan variëren van moment tot
moment en naargelang de context waarin iemand
zich bevindt (Van Os et al., 2014).
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Om inzicht te krijgen in dergelijke processen is het
noodzakelijk om mensen te bestuderen in hun
dagelijks leven en in hun voortdurende interactie
met de wereld. Hiertoe is de ‘Experience Sampling
Method’ (ESM), ook wel ‘Ecological Momentary
Assessment’ (EMA) of ‘Ambulatory Assessment’
genoemd, ontwikkeld (Conner, 2015; Mehl, 2012).
ESM brengt op een systematische en valide wijze
ervaringen en belevingen in het dagelijks leven in
kaart. Deze methode kan gezien worden als een
vorm van zelfkwantificatie in de natuurlijke omgeving van de cliënt. Op basis van deze zelfkwantificatie krijgen de hulpverlener/coach en de cliënt niet
alleen inzicht in de mate waarin eigenschappen die
veerkracht kunnen bevorderen aanwezig zijn, maar
kunnen er ook strategieën ontwikkeld worden om
deze eigenschappen te stimuleren en versterken.
De cliënt kan een applicatie, bijvoorbeeld de
Psymate@ (Myin Germeys, Birchwood & Kwapill,
2011), op zijn mobiele telefoon installeren. Deze
app zorgt ervoor dat de telefoon een aantal keren
per dag een signaal geeft, waarbij een aantal
vragen op het scherm verschijnen. Deze vragen
peilen onder andere de stemming van dat moment
(bijvoorbeeld positief affect), alsook het gedrag
dat iemand vertoont op dat moment (bijvoorbeeld
bewegen) en de omgeving waarin diegene zich op
dat moment bevindt (bijvoorbeeld het aanwezige
gezelschap). Op basis van de genoemde zelfkwantificatie krijgen de hulpverlener en de cliënt een
uniek inkijkje in bijvoorbeeld de mate waarin een
eigenschap, zoals het ervaren van positief affect,
zich voordoet gedurende de dag, maar ook in de
mate waarin deze eigenschap varieert in functie
van context en/of gedrag. Zo kan uit deze gegevens
afgeleid worden dat de cliënt bijvoorbeeld relatief
weinig positief affect ervaart, maar wel veel positief
affect genereert uit fysieke activiteit. Een dergelijke
observatie kan dan aanknopingspunten geven voor
het verdere traject, waarbij de cliënt aangemoedigd
wordt om meer te gaan bewegen, door bijvoorbeeld vaker de trap te nemen of even te wandelen.
Kortom, op basis van deze zelfkwantificatie krijgen
de hulpverlener en de cliënt niet alleen inzicht in
de mate waarin eigenschappen als het ervaren
van positief affect aanwezig zijn, maar kunnen er

ook strategieën ontwikkeld worden om deze eigenschappen te versterken, zoals meer bewegen, om
meer positief affect te generen. Onderzoek heeft
laten zien dat door een dergelijke aanpak mensen
effectief aan de slag gaan om meer positief affect
te genereren en op deze wijze hun psychische
klachten te reduceren (Kramer, 2014; Kramer et al.,
2014).
Dit laatste onderzoek (Kramer et al., 2014) had
evenals het merendeel van het beschikbare
onderzoek dat deze methode toepast (Jacobs et
al., 2007; Janssens et al., 2012; Lataster et al.,
2011) plaats onder mensen met een psychiatrische
stoornis, zoals depressie en psychose. Ofschoon
de hierboven geschetste toepassing van deze
methodiek op het gebied van de psychologische
hulpverlenings- of coachingspraktijk voor de hand
lijkt te liggen, is wetenschappelijk onderzoek op
dit terrein nog niet beschikbaar. Om die reden is
het van belang de haalbaarheid en de effectiviteit
ervan voor de psychologische hulpverlenings- of
coachingspraktijk te bestuderen. ■

pet-effect; het effect van mens-dier-interactie op
het psychosociaal functioneren.
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Versterk persoonlijk leiderschap met coaching

Ondersteun mensen om zelf de regie te nemen over hun leven.
Breng passie en bezieling terug.

Vind je coachopleiding op:

www.alba-academie.nl

Alba-academie
VOOR LEIDERSCHAP & COACHING
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De NOBCO is Nederlands
grootste organisatie van
beroepscoaches
Coaches kiezen voor de NOBCO omdat ze hun vak
serieus nemen en de Ethische Gedragscode voor
beroepscoaches graag onderschrijven. Daarnaast
biedt de NOBCO een groot aantal voordelen.
www.nobco.nl

De voordelen op een rij
* Je eigen coachprofiel op de NOBCO-website en
daardoor te vinden via de ‘Vind een Coach’ functie;
* Toegang tot het speciale Intranet op de NOBCOwebsite vol met handige documenten voor de
beroepspraktijk;
* Gratis deelname aan vrijwel alle NOBCO-lezingen
en NOBCO-workshops (t.w.v. € 95,- per landelijke
bijeenkomst en € 45,- per regionale bijeenkomst);
* Je eigen coachprofiel in de NOBCO Coaching App ‘Mijn
Coach’, de app is beschikbaar voor iPhone, iPad en
Android telefoons;
* Gratis onbeperkt gebruik van de NOBCO Coaching
Monitor, het online evaluatie-instrument voor
coachtrajecten (t.w.v. € 395,-);
* Gratis en onbeperkt toegang toe de online database
van Coachlink.nl met de inhoud van meer dan 140
coachboeken (t.w.v. € 222,-);
* Lidmaatschap van de EMCC, de Europese
Beroepsorganisatie voor coaches
(European Mentoring & Coaching Council, t.w.v. € 150,-);
* De mogelijkheid om het Europese keurmerk voor
coaches (EIA) te behalen (de NOBCO is licentiehouder in
Nederland);
* Maandelijks het NOBCO e-Magazine, vol informatie over
de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied;

De Nederlandse Orde van
Beroepscoaches is dé beroepsorganisatie voor mensen die coaching
beroepsmatig uitoefenen. De NOBCO
maakt deel uit van de European
Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Aansluiten bij de
NOBCO? Doen!
Voor € 295 excl. BTW ben je
aangesloten bij de NOBCO en
kun je gebruikmaken van deze
voordelen. Sluit je vandaag nog
aan via www.nobco.nl/aansluiten.

www.nobco.nl/keurmerk
App

www.nobco.nl/youtube
www.nobco.nl/linkedin
www.nobco.nl/twitter
Available on the

Available on the App Store badge
The App Store badge must be used to
promote your a∑liation with the App Store.
On web pages the badge must provide a
link to your application on the App Store.

www.nobco.nl/app
KENNISCENTRUM
VOOR COACHING

Available on the

* Mogelijkheid tot deelname in Intervisiegroepen en
Vaksecties;
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Marketing a

Guidelines for Developers

Overview

iOS Developer Program members must follow thes
an a∑liation with the App Store on websites, adver
communications.

Requirements for using the badge and the iPad,
The Available on the App Store badge and the iPad
shown in these guidelines are for use only by iOS D
who have agreed to the App Marketing Artwork Lic
agreement is available to download from the Mark
App Store Resource Center. Apple reserves the righ
the App Store badge or Apple product images any
these guidelines or is otherwise deemed inappropr

www.nobco.nl/kenniscentrum
Available on the

Available on the App Store Badge

The Available on the App Store badge has unique l
the badge shown here is approved by Apple. Alway
by Apple in accordance with these guidelines. Do n

WETENSCHAP

Een cursus Krachtgericht Studeren

Leren omgaan met
studie-uitstelgedrag
Elk jaar beginnen veel studenten met hun opleiding in het
hoger onderwijs, maar helaas verloopt de studie niet voor allen
even succesvol. Vooral studenten met uitstelgedrag hebben
een verhoogd risico op uitval. Praktisch verslag van een interventiestudie naar de werking van de cursus ‘Krachtgericht
Studeren’, gebaseerd op de positieve psychologie.
oktober nr. 1 2015 | TPP
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■ Lennart Visser, Fred Korthagen & Judith Schoonenboom

I

k stel het werken voor mijn opleiding tot
het laatste moment uit en wanneer ik
eindelijk bezig ben heb ik moeite om me
te concentreren. Dit geeft mij stress en een
gevoel van onmacht. Ik wil wel, maar het
lukt niet goed. Deze uitspraak van een eerstejaars
student is voor veel studenten herkenbaar.
Elk jaar zijn er beginnende studenten in het
hoger onderwijs bij wie de studie niet succesvol
verloopt. Het lukt hen niet om studiepunten te
halen en voor een aantal studenten betekent
dit dat zij voortijdig met de studie (moeten)
stoppen. In een reviewstudie van Steel (2007)
bleek de correlatie tussen studie-uitstelgedrag
en het cijfergemiddelde -.25 te zijn. Studenten
met studie-uitstelgedrag krijgen studieactiviteiten
veelal niet op tijd af. Ook hebben deze
studenten vaak last van negatieve emoties (Lay &
Schouwenburg, 1993) en een verhoogd risico op
studie-uitval.
In deze praktische bijdrage doen we verslag van
een interventiestudie naar de werking van de
cursus Krachtgericht Studeren. In deze cursus, die
is ontwikkeld vanuit principes van de positieve
psychologie, leren studenten omgaan met hun
studie-uitstelgedrag.

De traditionele aanpak van uitstelgedrag
De meeste cursussen voor het leren omgaan met
studie-uitstelgedrag richten zich op plannen,
doelen stellen, timemanagement en het monitoren
van eigen gedrag door een aanpak gebaseerd op
cognitieve gedragstherapie (Schouwenburg, 2004).
Deze aanpak focust vaak op het probleem en het
problematische gedrag in plaats van op de kracht
van de student. Fredrickson (2009) stelt dat dit
belemmerend kan zijn voor creativiteit, motivatie
en effectiviteit. Daarom hebben wij een benadering
ontwikkeld die studenten met studie-uitstelgedrag
(weer) in hun kracht brengt en hun psychologisch
kapitaal versterkt. Deze benadering is gebaseerd
op het broaden-and-build-model van Fredrickson.
Studenten die de cursus volgen, leren hun per-
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soonlijke kwaliteiten te zien en in te zetten bij het
studeren; ze gaan inzien dat zij zelf de regie kunnen nemen in het omgaan met hun uitstelgedrag.

Cursus Krachtgericht Studeren
De cursus ‘Krachtgericht Studeren’ bestaat uit vier
groepsbijeenkomsten van drie uur, verspreid over
een periode van zes weken. De uitgangspunten
zijn gebaseerd op de principes van het krachtgericht coachen (Korthagen & Nuijten, 2015; zie
ook het artikel hierover elders in dit nummer).
Hieronder beschrijven we de vijf uitgangspunten
van de cursus.
1.

De student leert om autonoom en zelfsturend
te worden in het benutten van zijn of haar
kracht door het bewust inzetten van zijn
kernkwaliteiten en idealen.
Studenten zien hun studie-uitstelgedrag vaak
als een kwaal waar ze niet van af kunnen
komen. Ze geloven niet dat zij hun studie-uitstelgedrag de baas kunnen worden en lijken
zich vooral bewust van hun zwakte kanten.
Positieve studie-ervaringen lijken voor deze
studenten op toeval te berusten: Als je lekker
in je vel zit tijdens het studeren, dan lukt het
wel eens. Maar meestal voel ik me niet lekker
en lukt het daardoor niet en heb ik er geen
zin in.
Met een vragenlijst en door persoonlijke
feedback worden de studenten zich bewust
van hun kernkwaliteiten (character strengths).
Door hiermee contact te maken, kunnen
studenten hun psychologisch kapitaal inzetten tijdens het studeren. Kernkwaliteiten zijn
persoonlijke kwaliteiten waarover mensen in
potentie kunnen beschikken (Gable & Haidt,
2005; Park et al., 2004). Bijvoorbeeld: doorzettingsvermogen, zorgzaamheid, nauwkeurigheid, analytisch vermogen, doelgerichtheid,
kracht. Het uitgangspunt is dat elke persoon
dergelijke kwaliteiten heeft, maar dat niet
iedereen ze optimaal gebruikt. Je komt in
flow als je dat wél doet.

De student leert zijn belemmerende en
helpende gedachten over zichzelf herkennen
en leert zien welke invloed deze hebben op
zijn/haar studie(-uitstel)gedrag en het (niet)
ervaren van flow.
De docent en medestudenten kunnen de student met uitstelgedrag helpen door deze te
krachtgericht coachen (Korthagen & Nuijten,
2015). De student leert zo belemmerende en
helpende gedachten in zichzelf te herkennen
en daarmee effectief om te gaan. Als mensen
het gevoel hebben dat ze in gevaar zijn of de
controle dreigen te verliezen, kan dit leiden
tot een negatief zelfbeeld, destructieve overtuigingen en ineffectieve gedragspatronen
(Epstein, 1998). Een negatieve overtuiging
kan de waarneming van de omgeving
kleuren en leiden tot negatieve resultaten,
waardoor de overtuiging zichzelf versterkt
(de zichzelf waarmakende voorspelling).
Dit patroon is voor veel studenten met studie-uitstelgedrag herkenbaar. Wanneer een
student denkt: Ik ben te dom om deze stof
uit dit boek te snappen, ik ga het tentamen
echt niet halen, kan deze negatieve gedachte
ertoe leiden dat de student het bestuderen
van de stof uitstelt. Hierdoor kan hij de stof
niet goed tot zich nemen, met als gevolg
dat hij het tentamen niet haalt. Bij het niet
halen van het tentamen wordt zijn negatieve
gedachte bevestigd. Positieve verwachtingen daarentegen leiden vaak tot positieve
resultaten (Cipriani & Makris, 2006). Volgens
Fredrickson (2009) is het voor ontwikkeling
van belang dat er tegenover elke negatieve
gevoelservaring ten minste drie positieve
staan.
2.

De student leert onderscheid maken tussen
zijn ‘uitstel-ik’ en zijn ‘regie-ik’. Hij leert
dat hij degene is die (vanuit zijn regie-ik)
autonoom de regie over het eigen gedrag
kan nemen.
Om de student inzicht te geven in zijn eigen
gedrag gebruiken we het beeld van ‘twee
ikken’ die tijdens het studeren in de student

werkzaam kunnen zijn: de ‘regie-ik’ en de
‘uitstel-ik’. Een student handelt vanuit de regie-ik als hij contact heeft met zijn kernkwaliteiten en idealen. Door belemmerende
gedachten kan het zo zijn dat de student het
contact verliest met zijn idealen en kernkwaliteiten. Door negatieve gevoelens wil de
student dan onbewust weg en doet dingen
die hem op korte termijn een positief gevoel
geven. Voor veel studenten betekent dit dat
er contact gezocht wordt via bijvoorbeeld
Facebook of WhatsApp, of dat de student in
kwestie ‘even’ naar beneden gaat om koffie
te drinken en hier dan de hele avond blijft.
Aan het eind van de avond voelt het echter
als falen: ‘Ik heb weer niks gedaan...’
3.

De student leert contact te maken met zichzelf door gewaarzijn van denken, voelen en
willen en leert inzien hoe deze van invloed
zijn op het handelen. Het streven is om denken, voelen en willen met elkaar in harmonie
te brengen.
Studie-uitstelgedrag wordt in veel gevallen
veroorzaakt door hoe studenten denken
over de situatie. Gedrag van mensen komt
voort uit een mix van denken, voelen en
willen (behoeften, idealen). Daarom leren
studenten bij ‘Krachtgericht Studeren’ om
behalve het denken, ook de kracht te ervaren van het voelen en willen. Het is belangrijk dat zij dit leren toepassen op momenten
van studie-uitstelgedrag. Door zich op dat
moment bewust te zijn van hun idealen
en de kracht daarvan en die van de eigen
kernkwaliteiten te voelen, nemen studenten
meer regie. Dit kan door zichzelf vragen te
stellen als: Wat wil ik? Welk ideaal heb ik
en welke kernkwaliteiten kan ik daarvoor
inzetten?

4.

Studenten leren zich bewust te worden van
de mate van zijn ‘erbij-zijn’ op het moment
dat zij willen studeren of aan het studeren zijn.
Essentieel is dat studenten zich ervan bewust
zijn dat zij studie-uitstelgedrag vertonen of
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gedachten hebben die daartoe kunnen leiden. Daarnaast is het belangrijk dat studenten tijdens het studeren hun aandacht erbij
hebben en gericht zijn op wat zij moeten
doen. Uit gesprekken die we voerden met
studenten met studie-uitstelgedrag, bleek
dat ze in veel gevallen gemakkelijk afgeleid
worden door allerlei prikkels van buitenaf
en gedachten in henzelf. Daarom hebben
wij in de cursus elementen van mindfulness
en de acceptance and commitment therapy
(ACT) verwerkt. De vraag ‘Hoe is dat nu voor
je of wat voel je nu?’ is een veel gestelde
vraag tijdens de training. Mindfulness zien
wij in navolging van Passmore en Marianetti
(2007) als een vorm van bewustzijn die gekenmerkt wordt door gewaarzijn, aandacht,
een focus op het hier-en-nu en acceptatie.
Bij mindfulness is het niet zozeer de bedoeling om overtuigingen te veranderen, maar
om in het hier-en-nu een flexibele verhouding te krijgen met tot het eigen denken en
handelen.
Om de benadering van het krachtgericht coachen
te illustreren, geven we een voorbeeld van een
coachingsgesprek tijdens een cursusbijeenkomst:
Coach: Hoe voelde dat toen dat gebeurde?
Student: Je gaat die opdracht lezen en dan raak
ik op een gegeven moment gestrest. Ik denk dan:
ik snap er niets van. Ik lees het dan nog een keer
en nog een keer. Als het dan niet lukt, haak ik af
en denk ik: het komt een andere keer wel.
Coach: Je wilt iets anders. Wat is het wat je wilt?
Student: Ik wil de opdracht begrijpen!
Coach: Met welke kernkwaliteit van jezelf kom je
nu in aanraking?
Student: Geconcentreerd zijn.
Coach: Heb jij dat in je, die concentratie?
Student: Ja, als ik mijn mobiel wegleg wel.
Coach: Hoe ondermijn jij je eigen concentratie?
Hoe werk je jezelf tegen?
Student: Door te appen, of op de gang te kijken
als ik iemand hoor lopen.
Coach: Je weet dat je concentratie hebt en je
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weet ook hoe je die ondermijnt.
Coach: Wat houdt je tegen om dat te doen?
Student: Soms helpt het me ook om als ik het
niet snap even te appen en dan legt een ander
het uit?
Coach: Dus wat heeft jouw regie-ik nodig?
Student: Dat ik de gedachte ‘misschien mis ik
wel wat’ leer hanteren.
Coach: Zou jouw regie-ik door kunnen hebben
wanneer je jezelf in de behoefte van ‘misschien
mis ik wel wat’ dreigt te verstrikken? Welke
kwaliteit heeft die regisseur dan nodig om die
uitstel-ik de baas te worden in plaats van dat die
de baas is over jou?
Student: Een beetje discipline.
Coach: Zou je er contact mee kunnen maken op
dat moment? Je ziet de gedachte langskomen
‘misschien mis ik wel wat’. Kan je dan vanuit je
regie-ik zeggen: ooh, daar gaan we weer en ik
doe er wat aan. Dat is de cruciale vraag.
Student: Daar gaan we weer, dat denk ik dan
wel. Maar dan doe ik het toch.
Coach: Je gaat in je gewoontepatroon. Wat heb
je dan nodig? Voel je dan de frustratie op dat
moment, dat je weg gaat van je ideaal?
Student: Nee, eigenlijk niet.
Coach: Mijn bewering is, dat als je die frustratie
niet gewaar bent, dat er dan niks verandert. Dan
is de korte termijn bevrediging altijd leuker. Op
zich is het leuk dat ‘even WhatsAppen’, maar het
is niet meer zo leuk als je de frustratie voelt dat je
weggaat van je ideaal.
Student: Okay. Ik ga proberen het meer te
voelen!

Effect op uitstelgedrag
De deelnemers aan de cursus waren eerstejaars
Pabostudenten met studie-uitstelgedrag. Om
vast te stellen welke studenten in aanmerking
kwamen, werd tijdens de eerste tentamenperiode een vragenlijst afgenomen, waarin de
mate van studie-uitstelgedrag werd vastgesteld
in de weken voorafgaand aan een tentamenweek (N=230). We vroegen de studenten met
de hoogste scores of ze mee wilden doen met
het onderzoek. Uit deze groep geïnteresseerde

stelden we door middel van random toewijzing
drie groepen samen: twee interventiegroepen die
ieder de cursus volgden (N=14 en N=17) en een
controlegroep (N=17) die geen cursus volgde. Een
student die de cursus heeft gevolgd zei na afloop:
‘Ik ben veel bewuster gaan nadenken over hoe
ik werk en wat ik wil bereiken. Mijn ideaal voor
ogen houden! Ik ben me bewust geworden van
mijn kernkwaliteiten en hoe ik die in moet zetten.
Mijn regie-ik, mezelf, in de hand te nemen en aan
het werk te gaan.’

•

stof bestudeerd die je van plan was te doen?
Hoe vaak heb je afgelopen weken zoveel
andere dingen gedaan dat je te weinig tijd
voor studeren overhield?

Resultaten
Na het uitvoeren van een variantieanalyse met
herhaalde metingen is er bij de interventiegroep
tussen de eerste (T0) en de tweede meting (T1)
een significant (p = .006) verschil ten opzichte
van de controlegroep te zien op de gemiddelde
scores van studie-uitstelgedrag. De studenten in
de interventiegroep vertonen in die periode ten
opzichte van de studenten in de controlegroep
minder studie-uitstelgedrag. Na 22 weken (T2) is
er geen significant verschil meer tussen de beide
groepen. De scores lijken erop te wijzen dat dit
laatste wordt veroorzaakt doordat de studenten
uit de controlegroep hun studie-uitstelgedrag na
verloop van tijd uit zichzelf onder controle krijgen.

Om het effect van de interventie op studie-uitstelgedrag vast te kunnen stellen, hebben we
het studie-uitstelgedrag van de studenten drie
keer gemeten. Dit deden we tijdens de eerste
tentamenweek (T0), 11 weken later tijdens de
tweede tentamenweek (T1) en 21 weken later,
tijdens de derde tentamenweek. De cursus werd
aangeboden in de periode tussen T0 en T1.
Voor het bepalen van het studie-uitstelgedrag
gebruikten we vijftien items uit de vragenlijst
Procrastinatie Als Toestand bij Studeren (PATS)
(Schouwenburg, 1994). Elk item begint met de
vraag ‘Hoe vaak heb of ben je afgelopen weken…?’ Op een vijfpunts Likertschaal van niet
(1) tot steeds (5) scoort de student hoe vaak iets
is voorgekomen.

Conclusie en discussie
We concluderen dat het leren omgaan met
studie-uitstelgedrag door het gebruiken van elementen uit de positieve psychologie een duidelijk
effect heeft op korte termijn. Studenten leren
hun uitstelgedrag eerder onder de knie te krijgen
dan studenten die niet deelnamen aan de cursus.
Toekomstig onderzoek zal kunnen uitwijzen of
het effect van de cursus op lange termijn vergroot
kan worden door bijvoorbeeld het organiseren

Voorbeelden:
•
Hoe vaak heb je de afgelopen weken niet de

Tabel 1. Overzicht gemiddelde scores studie-uitstelgedrag op T0,T1 en T2

Aantal weken na
0-meting

T0

T1

T2

-

11 weken

21 weken

M

M

Variabele

n

M

(SD)

(SD)

(SD)

Interventiegroep

24

48.67 (6.93)

37,35* (8.94)

38.04 (9.78)

Controlegroep

19

46.00 (6.32)

42,35* (11.83)

38.58 (12.08)

Totaal

43

47.15 (6.73)

39.52 (10.48)

38.28 (10.73)

* Verschil tussen interventie- en controlegroep is significant (p = .006)
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van terugkombijeenkomsten, om zo de principes
van de cursus vast te houden en/of verder uit te
bouwen. Uit de reacties van de studenten die
deze cursus volgden blijkt dat het erg belangrijk is
om aan het begin van een studie, waarin allerlei
nieuwe ervaringen op studenten afkomen, studenten te leren hoe zij er zelf voor kunnen zorgen
dat het studeren lukt. Studenten zeggen vaak dat
zij in het diepe gegooid worden en er van hen
verwacht wordt dat ze het zelf maar uitzoeken.
Een uitspraak van een studente tijdens de
slotbijeenkomst: ‘Door deze cursus ben ik me
veel bewuster geworden van wat ik doe tijdens
het studeren. Ik heb het inzicht gekregen dat
ik heel goed mijn kwaliteiten voor ogen moet
zien en hoe je deze in kunt zetten bij je valkuilen
en belemmeringen (…). Ik denk dat ik zekerder
ben geworden qua studeren. Eerst dacht ik: het
gaat me toch niet lukken. Ik heb het nog nooit
gedaan en het lukt me nooit. Nu weet ik ook
dat ik het gewoon moet proberen en hoe ik van
een negatieve spiraal kan komen in een positieve
spiraal. Gewoon oefenen en vertrouwen op
jezelf!’ ■
Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO).
Drs. Lennart Visser doet promotieonderzoek naar
de toepassing van de positieve psychologie bij
academisch uitstelgedrag. Hij is als studieleider
van de Master Leren en innoveren verbonden aan
Driestar Hogeschool Gouda.
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Het nieuwe studeren
begint bij het NTI
Steeds meer studenten kiezen
voor het nieuwe studeren.
“Het nieuwe studeren” is de ideale combinatie

tussen online en klassikaal onderwijs. Door
het gebruik van e-modules, interactieve
opdrachten en video-instructies is een NTIopleiding uitstekend te combineren met een
baan. Steeds meer studenten kiezen voor het
nieuwe studeren. U ook?

Top 10 Opleidingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kindercoach
Praktische psychologie
Persoonlijke groei
Organisatiepsychologie
Hbo-programma Medische basiskennis
Hbo-programma Psychosociale basiskennis
HBO Toegepaste psychologie
HBO Pedagogiek
HBO Counselling
Master in Toegepaste psychologie

Emiel Schiphorst – Docent NTI
“NTI biedt het nieuwe studeren concept, waarbij op afstand in eigen
tempo geleerd kan worden, via een veelvoud aan media. Dit vergt
van de student doorzettingsvermogen en discipline. Studenten
bij NTI waarderen dit. Docenten en trainers bij NTI komen uit de
dagelijkse praktijk en zijn bekend met dit fenomeen. Op ´afstand´
een leven lang succesvol leren doe je bij NTI.”
Ellen van der Aart - Docent NTI
“De praktijkdagen van NTI vormen voor studenten een ideaal
platform om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en in groepsverband te werken aan praktijkopdrachten. Als docent voor NTI
breng ik zelf ook een dosis praktijkervaring mee. Vanuit deze
achtergrond werken we in de colleges aan actuele voorbeelden
uit het bedrijfsleven. Zo komt de kennis uit het boek écht tot
leven.”
Anne Lepelaars - Docent NTI
“Niets is fijner dan het delen van je praktijkervaring met andere
studenten. Daar leer je als aanstaand beroepsbeoefenaar meer
van dan enkel de bespreking van theorieën.”

Kijk voor meer informatie en het actuele opleidingsaanbod
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www.nti-zakelijk.nl of maak een vrijblijvende afspraak via 088 - 1 630 600.

Hoe

talenten
werken
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Workshop Sterke Punten
heeft effect
Sterke punten zijn natuurlijke patronen in denken en doen. Bij
toepassing geven ze energie en kunnen ze tot goede prestaties
leiden. Iemand met een positieve instelling zal altijd een kans
zien. Iemand met een talent voor ideeënvorming krijgt energie
van brainstormen, terwijl iemand die gericht is op ‘actie’ altijd op
zoek is naar het concreet maken van toekomstplannen. Een onderzoek in twee workshops.
■ Marianne van Woerkom, Michelle Dirksen, Christina Meyers,
Mara Spruyt & Nina Timmermans

S

terke punten zijn zo verbonden
met het natuurlijke gedrag van een
persoon dat mensen er zich dikwijls
niet eens bewust van zijn (‘dat doe
je toch gewoon?’). Organisaties
en medewerkers zijn vaak eerder geneigd zich
te richten op hun zwakke punten als ze hun
prestaties willen verbeteren. Inzichten uit de
positieve psychologie duiden er echter op dat
het juist heel productief kan zijn om te focussen
op sterke punten. Het gebruiken van sterke
punten gaat gepaard met positieve emoties,
beter functioneren en innovatief gedrag (Van
Woerkom & Meyers, 2015).
Medewerkers die zich ondersteund voelen bij het
aanpakken van hun werk volgens hun eigen talenten blijken beter om te kunnen gaan met werkbelasting en verzuimen minder vaak (Van Woerkom,
Bakker & Nishii, 2015). Verder blijken studenten die
gestimuleerd worden om meer gebruik te maken
van hun persoonlijke kwaliteiten actiever in hun
persoonlijke ontwikkeling te gaan investeren in
vergelijking tot studenten die gestimuleerd worden
om hun zwakke punten te verbeteren (Meyers,
Van Woerkom, De Reuver, Bakk, & Oberski, 2015).

Interventies kunnen medewerkers helpen zich
meer bewust te worden van hun eigen sterke
punten en kunnen het gebruik en de ontwikkeling
van deze talenten stimuleren (Quinlan et al., 2012).
In dit artikel gaan we in op een onderzoek naar de
werkzaamheid van een sterke-puntenworkshop in
twee verschillende organisaties, een vereniging van
basisscholen en een uitzendorganisatie.

dat doe je toch
gewoon?
Effecten interventie
Ons onderzoek had tot doel om er achter te
komen wat de effecten zijn van een sterke-punteninterventie (in dit geval in de vorm van twee workshops) en voor wie dit soort interventies vooral
goed werken. We hebben een quasi-experimentele opzet gehanteerd, waarbij we onderscheid
maakten tussen een experimentele groep en
een controlegroep. Mensen in de experimentele
groep namen deel aan twee opeenvolgende
sterke-puntenworkshops en werden vergeleken
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met mensen in een controlegroep, die pas na
afronding van het onderzoek deelnamen aan deze
workshops. Zowel de mensen uit de experimentele groep als de mensen uit de controlegroep
ontvingen drie vragenlijsten; één voor de start van
de workshops, één direct na de workshops en de
laatste vragenlijst werd afgenomen zes weken
nadat de tweede workshop had plaatsgevonden.
Zowel bij de vereniging van basisscholen als bij de
uitzendorganisatie hebben iets meer dan honderd
medewerkers aan het onderzoek deelgenomen
(tabel1).

Talent inzetten
De interventie bestond uit twee workshops van
drie uur. De workshops werden gegeven aan
groepen van ongeveer twintig mensen. De eerste
workshop was vooral gericht op het ontdekken
en ontwikkelen van sterke punten. Voorafgaand
aan deze workshop werd aan de deelnemers
gevraagd om de Values In Action Inventory Of
Strengths (VIA-IS; Peterson & Seligman, 2004) of
de Strengths finder 2.0 (Rath, 2007) in te vullen,
om daarmee inzicht te krijgen in de eigen top 5
van sterke punten. In de workshops gingen deelnemers vervolgens aan de slag met deze sterke
punten, onder meer aan de hand van waarderende interviews en het benoemen van ‘hefbomen’
om hun sterke punt effectief in te kunnen zetten.
Aan het einde van de eerste workshop werden de
deelnemers uitgedaagd om een klein experiment
te bedenken met als doel in de komende weken
een concrete stap te maken in het meer of anders
gebruik maken van een of enkele talenten in de
eigen werksituatie. Deelnemers konden kiezen

om het talent in te zetten als een hulpmiddel (het
talent gebruiken bij werkzaamheden die men
lastig vindt of waar men weinig energie van krijgt)
of als een vertrekpunt (het talent als richtinggever
gebruiken, om dit talent meer in het werk terug
te laten komen). Ter afsluiting werden de experimenten gedeeld met de andere deelnemers van
de workshop.
Vervolgens hadden de deelnemers vier weken de
tijd om aan het werk te gaan met hun eigen experiment. Hierna volgde de tweede workshop. In
deze workshop werden de resultaten van de experimenten besproken en werden succesverhalen
gedeeld. Vervolgens gingen deelnemers in deze
workshop aan de slag met job craften op basis
van het werkboek van Spruyt en Dekkers (2014).
Job craften kan worden omschreven als het doen
van kleine aanpassingen in verschillende aspecten
van het werk, bijvoorbeeld in de taken, de relaties, of de werkcontext (Tims & Bakker, 2010) met
als doel om het werk beter te laten aansluiten
bij de persoonlijke kwaliteiten. Allereerst werd
het werk in beeld gebracht (Wat zijn je werkzaamheden? Hoeveel tijd besteed je hieraan?).
Hierna werd er een assenstelsel gevormd met op
de horizontale as de hoeveelheid energie die het
uitvoeren van een taak oplevert en op de verticale
as het belang van de taak voor de organisatie. Op
basis van dit assenstelsel werd vervolgens bepaald
met welke elementen van het werk men wilde job
craften. Tot slot werd er opnieuw een experiment
bedacht. Er werd hierbij gekeken naar wie of wat
nodig is om een succes van dit experiment te
maken en wat de eerste stap zou worden.

Tabel 1.
Groep

Experimentele
groep
Wachtlijst
Controle
Groep
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T0
1e vragenlijst

Interventie
(2 workshops)

X

X

X

-
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T1
2e vragenlijst

T2
(6 weken na
workshops)

Interventie
(2 workshops)

X

X

-

X

X

X

Twee experimenten met sterke punten
1. Een conciërge op een van de basisscholen kreeg weinig energie van het
bijhouden van de groene perkjes en
tuinen rondom de school. Bij wijze
van experiment besloot ze haar talent
‘relatievorming’ voor deze taak in te
zetten. Ze stelde een vacature op voor
leerlingen die het leuk vonden om na
schooltijd met haar in de tuin te werken. Leerlingen konden reageren met
een motivatiebrief en een echt cv. De
kinderen waren laaiend enthousiast. De
‘sollicitanten’ werden uitgenodigd voor
een gesprek en een aantal leerlingen
werd aangenomen. De conciërge
werkt nu met veel plezier samen met
de kinderen in de tuin.
2. Een intercedente bij de uitzendorganisatie met gevoel voor humor zorgde
graag voor een goede sfeer op kantoor,
alleen kwam ze erachter dat haar
humor niet altijd op het juiste moment
kwam. Ze was op zoek naar een hefboom om haar talent beter te doseren.
Ze besloot haar andere talent, ‘nieuwsgierigheid’, hiervoor in te zetten. Bij
wijze van experiment besloot ze beter
naar haar collega’s en klanten te luisteren en meer vragen te stellen. Hierdoor
kon ze beter op haar gesprekspartners
afstemmen en daardoor haar humor
beter timen.

Resultaten
Uit het onderzoek onder basisschoolonderwijzers
blijkt dat de twee sterke-puntenworkshops ertoe
hebben geleid dat deelnemers positiever zijn gaan
denken over hun eigen functioneren. Verder blijken
de workshops voornamelijk goed te werken voor
deelnemers die op voorhand weinig zicht hadden
op hun eigen sterke punten of die er nog weinig
gebruik van maakten. Deze mensen scoren na
de workshop significant hoger op zelfvertrouwen

en gaan meer investeren in hun persoonlijke
ontwikkeling in vergelijking met deelnemers uit de
controlegroep. Ook deelnemers die voorafgaand
aan de workshop laag scoren op optimisme, hoop,
veerkracht en zelfvertrouwen hebben baat gehad
bij de workshops. Deze mensen blijken na de workshops meer geneigd te zijn om te investeren in hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Het onderzoek bij de medewerkers van een
uitzendbureau laat een ander beeld zien. Uit dit
onderzoek blijkt dat de sterke-punteninterventie
juist effectief is geweest voor deelnemers die op
voorhand al veel inzicht hadden in hun eigen sterke
punten. Deze mensen schatten hun eigen functioneren na de workshops significant hoger in dan
de deelnemers uit de controlegroep. Verder blijken
deelnemers die optimistisch, hoopvol, veerkrachtig en vol zelfvertrouwen zijn na de workshops
significant hoger te scoren op hun initiatief tot
persoonlijke ontwikkeling.

Discussie
Hoewel we in beide organisaties precies dezelfde
workshops hebben gegeven, lijkt het effect van
deze interventie heel verschillend uit te pakken. Dit
zou te maken kunnen hebben met de verschillende
sectoren waarin dit onderzoek is uitgevoerd. Bij het
uitzendbureau werken veel jonge medewerkers in
een startersfunctie. Mogelijk hebben de workshops
bij sommige deelnemers gezorgd voor een sterkere
bewustwording van hun sterke punten, maar ook
tot het stellen van een aantal gewetensvragen:
“Kan ik mijn sterke punten gebruiken in deze organisatie (cultuur)?” “Zit ik hier eigenlijk wel op mijn
plek en heb ik de juiste sterke punten voor mijn
functie?” Wellicht hebben de workshops in deze
organisatie gezorgd voor een ‘sorting effect’. Dit wil
zeggen dat de deelnemers die al het gevoel hadden
dat ze hun talenten in hun werk kunnen gebruiken
zich nog meer op hun plek zijn gaan voelen, terwijl
deelnemers die het gevoel hebben dat ze hun talenten maar weinig kunnen gebruiken, zich eerder
gestimuleerd hebben gevoeld om op zoek te gaan
naar een andere functie, die beter bij hun sterke
punten past. Dit hoeft voor de organisatie en de
medewerker niet per sé negatief te zijn.
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Bij de onderwijzers van de basisscholen lag de
gemiddelde leeftijd en het aantal dienstjaren veel
hoger. Hierdoor mag men verwachten dat de
meeste deelnemers al redelijk goed op hun plek
zijn in hun functie. Dit betekent echter niet dat er
geen ruimte meer is om de eigen sterke punten
nog meer te gebruiken. Juist voor mensen die in
grote lijnen op hun plek zitten, maar die zich nog
onvoldoende bewust zijn van hun specifieke sterke
punten, lijkt het goed te werken om weer zicht te
krijgen op de eigen talenten en op basis hiervan
micro-aanpassingen in de taakuitvoering te doen.
Deze kleine aanpassingen leiden vervolgens tot een
betere person-job-fit en tot meer zelfvertrouwen en
ontwikkeling!
Een tegelijkertijd uitgevoerde analyse van de
gegevens van de deelnemers uit beide organisatie
laat zien dat leeftijd en werkervaring inderdaad een
belangrijke rol spelen in de werkzaamheid van de
workshops. De interventie is met name effectief
voor ouderen met meer werkervaring, vooral als
zij nog weinig zicht hebben op hun sterke punten.
Vermoedelijk willen jonge mensen zich eerst in de
breedte ontwikkelen, verschillende werkzaamheden uitproberen en op basis hiervan zelf ontdekken
waar hun sterke punten liggen. Hierdoor hebben zij
mogelijk minder behoefte om zich al op hun sterke
punten te ‘specialiseren’. Voor meer ervaren medewerkers biedt het ‘kneden’ van hun baan op basis
van persoonlijke kwaliteiten echter een belangrijke
impuls om in hun verdere ontwikkeling te investeren. Een belangrijke bevinding, vooral gezien het
belang van duurzame inzetbaarheid en de ambitie
om iedereen langer, gezond en productief aan het
werk te houden. Werkgevers doen er daarom goed
aan om vooral hun ervaren medewerkers te helpen
bij het zich bewust worden van hun unieke kwaliteiten en bij het vinden van manieren om op het
werk meer gebruik te maken van deze talenten. ■
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Positieve Psychologie Nederland verzorgt
trainingen, cursussen en coaching voor
professionals in de zorg en in het onderwijs.
Professionals hebben enorm veel potentieel in
zich. Helaas ervaren de meesten vaak echter
allerlei belemmeringen en lukt het hen niet om
hun psychologisch kapitaal goed te benutten,
terwijl dat in onze huidige complexe en snel
veranderende wereld wel steeds belangrijker
wordt. Positieve Psychologie Nederland is er
daarom op gericht om professionals te helpen
het beste in zichzelf terug te vinden, zodat ze
al hun innerlijke wijsheid, kracht en kwaliteiten
te volste in kunnen zetten en zo hun hoogst
mogelijke potentieel wél kunnen realiseren.

Voor het seizoen 2015-2016 heeft Positieve Psychologie Nederland
het volgende aanbod:

•

Tweedaagse cursus Positieve Psychologie in de praktijk
Lesdata:
dinsdag 15 maart en dinsdag 22 maart 2016, van 09.30u tot 16.30u
Locatie:
de RINO groep in Utrecht
Kosten pp: €
530 incl. lunch en digitale literatuur
Accreditaties voor de diverse beroepsverenigingen zijn aangevraagd

•

Eendaagse cursus Positieve Psychotherapie in de praktijk voor de specialist
Lesdatum:
maandag 11 april 2016, van 09.30u tot 16.30u
Locatie:
de RINO groep in Utrecht
Kosten pp: €
295 incl. lunch en digitale literatuur
Accreditaties voor de diverse beroepsverenigingen zijn aangevraagd

•

Tweedaagse groepstraining Floreren in je werk
Een praktijkgerichte training voor professionals in de zorg en in het onderwijs die
willen leren hoe ze hun psychologisch kapitaal optimaal kunnen inzetten en hoe ze
kunnen werken vanuit kwaliteiten, flow en inspiratie
Kosten pp:
495 incl. lunch
Aanmelden voor deze training is nu al mogelijk; trainingsdata en -locatie worden
nog bekend gemaakt via de website

•

Krachtgericht coaching: focus op kernkwaliteiten
Voor professionals in de zorg en in het onderwijs die hun innerlijk potentieel willen
versterken en hun idealen willen bereiken

Voor meer informatie en om u aan te melden voor één van de cursussen,
trainingen of coaching kunt u contact opnemen via:
www.positieve-psychologie-nederland.nl of www.rinogroep.nl
Tel:
Email:

06-51131875
info@ppn-roovers.nl
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Jaap Bressers is een inspirerende en humoristische spreker. Thema’s als omgaan met verandering, toegevoegde waarde van mensen en persoonlijk leiderschap zijn onderwerpen
waar hij vol passie over spreekt.
Jaap is een spreker die ook net dat beetje anders is, op 21-jarige leeftijd kwam hij door een duikongeval
in een rolstoel terecht. Zijn wereld stond op zijn kop, maar hij vocht zich terug en kwam uiteindelijk
zelfs sterker uit de strijd.
Door pakkende persoonlijke verhalen te linken aan uitdagingen in het bedrijfsleven weet Jaap als geen
ander het publiek te raken en inspireren om meer uit hun leven en werk te halen. En wie denkt dat het
alleen een zwaar verhaal wordt heeft het mis, Jaap trad jarenlang als cabaretier op in de Nederlandse
theaters en die ervaring gebruikt hij graag om de zaal op het juiste moment heerlijk te laten lachen.
Humor, emotie en inspiratie, dat is Jaap Bressers.

NIEUWSGIERIG?
Kijk voor meer informatie en inspiratie op:
www.jaapbressers.nl – info@jaapbressers.nl
Of laat je verassen door 27 persoonlijke verhalen die
een plaats hebben gevonden in zijn boek. Ze zetten je
één voor één aan tot nadenken, soms met een lach,
soms met een traan.
‘Waar een wiel is, is een weg’ is al bezig aan zijn derde
druk en nu overal te koop: via de lokale boekhandel, bij
bol.com en bijvoorbeeld managementboek.nl

NU ME
T

GRAT
IS
LUCH
T
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WETENSCHAP

Proefschrift

Online positieve
psychologie
Wat is de waarde van positieve psychologie voor de preventieve geestelijke gezondheidszorg? Dit was de belangrijkste vraag
uit mijn proefschrift Online positive psychology: using the
internet to promote flourishing on a large scale, dat ik op
27 maart 2015 aan de Universiteit Twente heb verdedigd.
oktober nr. 1 2015 | TPP
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■ Linda Bolier

D

e lezers van het Nederlands
Tijdschrift voor Positieve
Psychologie hoef ik natuurlijk
niet uit te leggen wat positief
psychologische interventies
(PPI’s) zijn. Deze interventies, die zich richten op
het versterken van welbevinden en veerkracht,
kunnen als ‘eerste-stap interventies’ een
aanvulling zijn op het huidige aanbod in de
geestelijke gezondheidszorg. Dit aanbod is
veelal gericht op het tegengaan van klachten
en pathologie. Interessanter wordt het
waarschijnlijk als we het hebben over online
toepassing van PPI’s. Deze aanpak biedt
aanknopingspunten om grote groepen mensen
te bereiken en te motiveren.

Literatuuronderzoek
Het proefschrift analyseert in twee meta-analyses en een review de wetenschappelijke
literatuur over de relatie tussen welbevinden en

Het proefschrift
concludeert dat
(online) positief
psychologische
interventies effectief kunnen zijn in
het bevorderen van
welbevinden en het
verminderen van
psychische klachten
82
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lichamelijk functioneren bij ziekte en over de
effecten van de programma’s die al ontwikkeld
zijn in de positieve psychologie. De eerste meta-analyse laat zien dat emotioneel welbevinden gerelateerd is aan herstel en overleving bij
lichamelijke ziekte, zoals hartziektes. De tweede
meta-analyse concludeert dat PPI’s effectief
kunnen zijn in het verhogen van welbevinden
en het verminderen van depressieve klachten.
Uit de review kwamen wat eerste aanwijzingen
dat deze effectiviteit ook geldt voor online PPI’s.
Hoewel de resultaten van het literatuuronderzoek positief waren, was de kwaliteit van de
studies naar de effectiviteit van programma’s
zeer wisselend. Veel studies namen niet de regels voor een goed gerandomiseerd onderzoek
in acht, zoals analyses van de uitvallers en van
de hele groep deelnemers die zich hadden aangemeld. Methodologisch gezien viel er dus nog
veel te verbeteren.

Mental fitness
Daarna keken we naar de effectiviteit van een
online interventie (Psyfit.nl) waarmee mensen
hun mentale conditie kunnen trainen, analoog
aan het onderhouden van de fysieke conditie.
Via een zestal principes, zoals het richting geven
aan je leven, het investeren in positieve relaties
en leven in het hier en nu, kregen de deelnemers handvatten voor hun mentale fitheid en
hoe met de dagelijkse dingen in het leven om te
gaan. De interventie bleek effectief te zijn in het
verhogen van een gevoel van welbevinden en
vitaliteit op korte termijn en in het verminderen
van angstklachten en depressieve klachten op
korte en langere termijn. Daarnaast waren er
aanwijzingen dat hoger opgeleide en oudere
mensen (boven de 45 jaar) meer baat hadden
bij de interventie. De kosteneffectiviteit van de
interventie is niet duidelijk geworden, waardoor
dit onderzoek gerepliceerd zou moeten worden.
We hebben ook onderzocht hoe de interventie
werkt binnen een set klachtgerichte interventies. Verpleegkundigen en paramedici in een
groot ziekenhuis kregen een online vragenlijst met daaraan gekoppeld feedback op het

resultaat en een aanbod aan online interventies
(waaronder Psyfit.nl, maar ook bijvoorbeeld
Kleurjeleven.nl tegen depressieve klachten en
Minderdrinken.nl voor minder alcoholgebruik).
De positieve geestelijke gezondheid van de
deelnemers verbeterde significant in de follow-up van drie en zes maanden. Er zijn echter
geen effecten gevonden op werkfunctioneren
en op psychische klachten. De therapietrouw
binnen de interventies was dan ook zeer laag
(slechts 5 procent van de deelnemers volgden
een interventie tot op zekere hoogte).

Take home messages
Het proefschrift concludeert dat (online) positief
psychologische interventies effectief kunnen zijn
in het bevorderen van welbevinden en het verminderen van psychische klachten. Dit gegeven
is van belang voor het grootschalig bevorderen
van de geestelijke gezondheid in de bevolking,
maar ook bij het bevorderen van lichamelijk
functioneren en herstel na een ziekte.
In de discussie van het proefschrift wordt een
aantal richtingen beschreven voor de praktijk
en verder onderzoek. Wat mij betreft zijn de
belangrijkste ‘take home messages’ uit het
proefschrift:
1.

2.

Verbeter de kwaliteit van de studies (opzet,
analyse en rapportage) in het interventieonderzoek in de positieve psychologie.
Verbreed het scala aan onderzoeksmethodieken in het interventieonderzoek in de
positieve psychologie; een ‘randomized
controlled trial’ is niet de enige manier om
de impact van interventies te meten (denk
bijvoorbeeld aan co-creatief onderzoek

3.

4.

voor ontwikkeling van interventies of
procesevaluatie voor implementatieonderzoek).
Geef meer aandacht aan implementatie
van positief psychologische interventies in
verschillende contexten, zoals de gezondheidszorg, scholen en werkgevers, en de
integratie met klachtgericht werken. Maak
hierbij gebruik van het vakgebied van
‘implementation science’.
Maak gebruik van slimme technologie om
meer mensen te motiveren en betrokken
te houden bij positief psychologische
interventies. Niet het bereiken van mensen,
maar hoe je mensen gemotiveerd houdt, is
de grote opgave in de publieke zorg. ■

In juni 2015 kreeg het proefschrift tijdens
het vierde internationale wereldcongres over
positieve psychologie een eervolle vermelding-award uitgereikt van de International
Positive Psychological Association vanwege de
‘uitstekende bijdrage aan onderzoek op het
gebied van de positieve psychologie’.
Het proefschrift is te vinden op http://doc.
utwente.nl/95329/.
Linda Bolier is wetenschappelijk medewerker bij
het programma Publieke Geestelijke Gezondheid
van het Trimbos-instituut en bij de afdeling Psychology, Health & Technology van de Universiteit
Twente. Onder andere was ze betrokken bij het
ontwikkelen van het landelijke mentale-gezondheidsportaal www.mentaalvitaal.nl, de online
mental fitness-interventie www.psyfit.nl en
de implementatie van e-mental health in de
huisartsenzorg.
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Design
In deze terugkerende rubriek
beschrijft Pieter Desmet
inspirerende welzijn-gedreven
producten en diensten die zijn
ontworpen met en door
studenten Industrieel
Ontwerpen. Pieter Desmet is
hoogleraar Positive Design aan
de TU Delft. Met collega’s en
studenten van het Delft
Institute of Positive Design
exploreert hij hoe ontwerpers
een positieve bijdrage kunnen
leveren aan het welzijn van
individuen en gemeenschappen.
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Uniekies:
je beperking als superkracht
Hoe voelt het om een superheld te zijn? Met ‘Uniekies’, een spel
ontworpen door Janine Innemee, kan je dat zelf ervaren. Het
spel is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van zes tot elf jaar.
Wat het bijzonder maakt, is dat het actief samenspel stimuleert
tussen kinderen met én zonder lichamelijke handicap. Door de
positieve insteek is Uniekies een goed voorbeeld van hoe je
iemands eigen kracht als uitgangspunt kunt nemen voor een
vernieuwend ontwerp.
■ Pieter Desmet

H

door een heleboel ballonnen met touwtjes
aan je lichaam te binden. Met dat pak kan
je ‘bumperen’ net als superheld Bumper. En
tegelijkertijd ervaar je op een speelse manier
de uitdagingen van het voortbewegen met een
rolstoel. Als alle superhelden zijn aangekleed,

Die krachten zijn gelukkig niet alleen weggelegd voor superhelden. Ook kinderen zonder
handicap kunnen ze ervaren, maar daar moeten
ze wel wat voor doen. Samen met de superhelden maken ze speciale super-kracht verkleed
pakken. Een bumper-pak maak je bijvoorbeeld

Figuur 1. Zes Uniekies Superhelden

et middelpunt van Uniekies zijn
de superhelden: de kinderen
met een handicap. Er is een
hele reeks helden want iedere
handicap representeert een
specifieke super-kracht. Zo is er Lens (de
Secrets Master), het superheld karakter voor
kinderen met een gehoorbeperking. Lens kan
op grote afstanden communiceren en geheimen
doorseinen. Bumper (de Space Master), het
karakter voor kinderen met een rolstoel, kan
het speelveld supersnel vrij maken en zijn
volgelingen beschermen. Vloei (de Flex Master)
heeft moeite met fijn-motorische handelingen
maar kan super-flexibel door kleine ruimtes
kruipen. Kortom, een heel legioen van unieke
superhelden: de Uniekies.
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Figuur 2. Vijf stappen in het spelen van Uniekies

bedenken de kinderen samen spelletjes waarin
ze hun super-krachten kunnen laten gelden.
Met Uniekies ervaren de kinderen gelijkwaardigheid door juist hun verschillen uit te spelen.
Het spel biedt een context voor solidariteit én
heel veel actief plezier. Wat betreft benodigd
materiaal is het spel heel bescheiden. Je hebt
alleen een set kaarten nodig met speluitleg
die je zelf kunt printen en uitknippen: kaarten
die de beperkingen en super-krachten van de
superhelden laten zien en kaarten die tips geven
over hoe je de super-kracht pakken kunt maken. Daarvoor gebruik je allerlei materialen die
in ieder huis te vinden zijn: aluminium folie, een
paraplu, veel plakband, enzovoorts.
Het uitgangspunt van het project was dat het
wegnemen van fysieke barrières niet voldoende
is om samenspel tussen kinderen met en zonder
lichamelijke handicaps te stimuleren. Minstens
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zo belangrijk is het wegnemen van sociale
barrières. Janine ontdekte in haar onderzoek
dat kinderen zonder handicaps een dubbele
houding hebben ten aanzien van het spelen
met kinderen met handicaps. Aan de ene kant
willen ze geen kinderen buitensluiten, maar aan
de andere kant zijn ze bang dat het spelen saai
wordt als ze zich moeten aanpassen aan de beperkingen van anderen. Dit dilemma vertaalde
zich naar de ontwerpuitdaging: Ontwikkel een
spel dat de sociale integratie tussen kinderen
met en zonder handicap bevordert door de
houding van kinderen positief te beïnvloeden. Met Uniekies ontdekken kinderen hoe
avontuurlijk en spannend het spanningsveld
tussen beperkingen en vaardigheden kan zijn.
En zo wordt het dilemma tussen samenspel en
uitdaging opgelost.
Wat mij inspireert is dat Janine op een positieve
manier de handicap centraal heeft gesteld

Figuur 3. Voorbeeld van een set
superheld kaarten: Staalhard

in haar ontwerp. In de magie van het spel is
er sprake van gelijkwaardigheid – juist door
verschillen te benadrukken in plaats van ze te
minimaliseren. Met de superhelden metafoor
verschuift de aandacht van beperkingen naar
mogelijkheden, naar ieders unieke kracht. En
door de kinderen creatief te laten zijn, wordt
hun wederzijdse inlevingsvermogen gestimuleerd. Minstens zo belangrijk is de toegankelijkheid: door de eenvoud van het ontwerp is
de drempel tot spelen heel laag gehouden.
Uiteindelijk wordt de kwaliteit van een ontwerp
bepaald door de betekenis en meerwaarde voor
de gebruikers, en als dat met weinig middelen
kan, maakt dat het ontwerp des te sterker. ■

Uniekies is ontworpen door Janine Innemee
als onderdeel van haar afstudeerproject voor de masteropleiding Design
for Interaction aan de TU Delft. Het
project is geïnitieerd door ontwerpbureau
Panton, en uitgevoerd in samenwerking
met de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK) en het Delft
Institute of Positive Design (DIOPD).
Begeleiders waren Mathieu Gielen, Deger
Ozkaramanli (TU Delft), Joris Swaak en
Ingeborg Griffioen (Panton). Meer informatie: www.diopd.org/uniekies
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Nieuw meetinstrument in de geestelijke gezondheidszorg

Sterke kanten
meten in de GGZ
Begin 2015 is in het Journal of Contemporary Psychotherapy
een speciale editie (editie nummer 45) verschenen gericht op
positieve psychotherapie. Eén van de artikelen in deze editie is
specifiek gericht op een pilotstudy naar het begrijpen en meten
van de sterke kanten van patiënten in psychotherapie. Een korte
samenvatting van deze pilotstudy van Tanja Bellier-Teichmann en
Valentino Pomini.
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■ Sanne Lamers

D

iverse onderzoeken wijzen
erop dat het richten op de
sterke kanten van patiënten
preventief kan werken
tegen het ontwikkelen
van psychopathologie. Er is echter weinig
onderzoek gedaan naar gestandaardiseerde
meetinstrumenten die bruikbaar zijn in de
praktijk om sterke kanten te meten bij patiënten
die lijden aan psychische stoornissen. Aangezien
de huidige geestelijke gezondheidszorg weinig
aandacht heeft voor het belang van persoonlijke
bronnen van patiënten, is de bruikbaarheid
van instrumenten naar sterke kanten zelden
gevalideerd in klinische populaties.

Tanja Bellier-Teichmann en Valentino Pomini
van de Universiteit van Lausanne in Zwitserland ontwikkelden een nieuw instrument, de
Strengths Q-sort Self-Assessment Scale, bedoeld
om het sterke-kantenprofiel van de patiënt
te identificeren. Het doel was om een lijst te
ontwikkelen die simpel en snel in te vullen is, de
sterke kanten omvat die geïdentificeerd zijn in
de literatuur, en een profiel van sterke kanten
laat zien dat bruikbaar is in de behandeling. De
ontwikkelde lijst meet dertig sterke kanten, die
geclassificeerd kunnen worden in drie groepen:
persoonlijke karakteristieken, hobby’s en passies, en omgevings- en sociale sterke kanten.
Het invullen van de lijst gaat volgens drie stappen. In elke stap wordt een andere dimensie
uitgevraagd:
a) de aan- en afwezigheid van sterke kanten;
b) de mate waarin huidige sterke kanten bijdragen aan het persoonlijke welbevinden;
c) de wens om nieuwe sterke kanten te ontwikkelen.
Hierna bestaat de mogelijkheid om via een
semi-gestructureerd interview met de patiënt de
identificatie en exploratie van zijn of haar sterke
kanten verder te bespreken. Het doel van de

huidige studie was het testen van de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van deze vragenlijst
bij 21 psychiatrische patiënten met diverse
DSM-5 classificaties.
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Uit de
voorlopige resultaten komt naar voren dat de
vragenlijst gemakkelijk kan worden afgenomen
en goed wordt gewaardeerd door patiënten.
Feedback van clinici benadrukt de voordelen
van het identificeren van een sterke-kantenprofiel om realistische en gedeelde doelen op
te stellen gebaseerd op de sterke kanten van de
patiënt. ■

Verder lezen?
•

Bellier-Teichmann, T., & Pomini, V. (2015).
Evolving from Clinical to Positive Psychology: Understanding and Measuring Patients’ Strengths: A Pilot Study. Journal of
Contemporary Psychotherapy, 45, 99-108.
doi: 10.1007/s10879-014-9287-7

Tanja Bellier-Teichmann is een person-centered
pychotherapeut. Ze werkt op dit moment aan
haar PhD onderzoek voor het Psychologisch
Instituut aan de Universiteit van Lausanne,
Zwitserland. Ze ontwikkelt een nieuw instrument voor het identificeren van de persoonlijke
sterke kanten van psychiatrische patiënten. Haar
interesses liggen op het gebied van positieve
psychologie, herstel van psychologische problemen, en veerkracht.
Valentino Pomini is professor klinische psychologie op het Psychologisch Instituut aan de
Universiteit van Lausanne. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van psychotherapeutische training, psychosociale rehabilitatie,
en evaluatiemethoden binnen de klinische
psychologie, voornamelijk het meten van
behoeften en sterke kanten. Hij is hoofd van het
cognitieve-gedragstherapeutische postacademische onderwijsprogramma aan de Universiteit
van Fribourg en Lausanne.
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iFlower
Hoe laat jij anderen tot bloei komen?

i, Flow and we, dat is de kern van de

coachopleidingen van SchoolvoorCoaching. De spiegeling
van onze talenten in organisaties, teams en relaties
brengt ons tot bloei.

Kies voor vakmanschap en persoonlijke groei.
SCHOOLVOORCOACHING.NL

030 - 3035 271

SchoolvoorCoaching is een zusterbedrijf van VistaNova School voor loopbaan & leiderschap
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Positieve Psychologie versus ACT

Barbara Fredrickson
in geprek met
Steven Hayes
Barbara Fredrickson is één van de invloedrijkste positieve
psychologen, bekend van haar broaden-and-build-theorie.
Steven Hayes is de grondlegger van de snelgroeiende Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De beide boegbeelden
gaan voor het eerst met elkaar in debat. Wat is de kracht van
positieve psychologie en ACT? Waarin verschillen ze, waarin
komen ze overeen? Kunnen ze van elkaar leren?
oktober nr. 1 2015 | TPP
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■ Hein Zegers

P

ositieve Psychologie is de
wetenschap die onderzoekt wat
mensen en organisaties doet
bloeien. Positivity (Fredrickson,
2009) en de broaden-and-buildtheorie van positieve emoties (Fredrickson,
2013) tonen het belang van positieve emoties
aan voor het overleven van de menselijke soort.
Soms wordt positieve psychologie kort door
de bocht bestempeld als de wetenschap van
welzijn en geluk. De Acceptance & Commitment
Therapy, kortweg ACT (Hayes et al., 2012), legt
de nadruk op openheid voor het hier en nu,
ook als het om negatieve ervaringen en ongeluk
gaat. Zijn positieve psychologie en ACT dan
elkaars tegengestelde?
Barbara Fredrickson begint: “Voor mij is positieve psychologie geen apart domein, het is eerder
een accent, een neiging, een oproep binnen de
psychologie om ook op de positieve aspecten
te focussen. Positieve psychologie is naadloos
verbonden met andere stromingen binnen de
psychologie.”
Steven Hayes reageert: “Toen ACT voor het
eerst onder de aandacht kwam van het brede
publiek, was dit door een artikel in Time
Magazine, met als kop ‘Geluk is niet normaal’.
Dit hebben wij natuurlijk niet gezegd, dat was
het blad.” Lacht: “Een andere tijdschriftkop uit
die periode was ‘Hallo Duisternis!’ En ik begrijp
dat. Vanaf het begin van ACT hebben we veel
aandacht gehad voor zin en levensdoelen en
waardengerichte actie. Om zo mensen te helpen bij het creëren van een leven dat de moeite
waard is om geleefd te worden.”
Steven Hayes wendt zich tot Barbara Fredrickson: “Barbara heeft haar hele loopbaan werkelijk
gefocust op de verhouding tussen positieve
emoties en gedrag. Ik denk dat dit heel belangrijk is voor ACT. Daarom ben ik ook zo blij haar
hier te ontmoeten.”
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Bestaan negatieve emoties überhaupt?
Positieve Psychologie en ACT zijn ongeveer gelijktijdig ontstaan. Een eerste aanzet tot dialoog
kwam er met een boek van Kashdan & Ciarrochi (2012), waarin zowel Fredrickson als Hayes
als auteurs optraden. Dit boek legt een paradox
bloot: Fredrickson lijkt een voorstander van
positieve emoties, terwijl Hayes uitgaat van een
niet-evaluatieve, neutrale kijk op de wereld. Het
is opmerkelijk dat de boegbeelden elkaar pas in
juli 2015 voor het eerst live ontmoeten. Ik vraag
aan Steven Hayes hoe hij het begrip ‘positieve
emoties’ van Barbara Fredrickson interpreteert.
“Positieve emoties zijn in die mate contextueel
gebonden, dat je alles ook kunt omdraaien.”
Hij maakt een roterend handgebaar. “Neem nu
droefheid, is dat negatief? Duidelijk niet. Toen
mijn moeder dit voorjaar stierf, wilde ik niets
anders dan droevig zijn. Droefheid is dus geen
negatieve emotie. Bestaan er eigenlijk negatieve
emoties? Negatieve emoties die contextueel
gebonden zijn? Nee, niet als je die emoties ten
volle beleeft, en integreert in een leven dat zich
in een waardengebaseerde richting beweegt.”
Hayes knikt instemmend als Fredrickson aanvult:
“Negatieve emoties zijn nuttig als ze verbonden
zijn met een context, maar worden negatief als
ze losraken van een context.”
Wat bedoelen we dan met ‘positief’?
Fredrickson: “Ik denk dat we als discipline een
bepaald jargon hebben geërfd, waarbij we soorten emoties als ‘positief’ of ‘negatief’ bestempelen. Wat we in feite met ‘positief’ bedoelen,
is dit: als alle andere dingen gelijk blijven, zou
dit dan een gewenste toestand zijn? Zou je
willen dat dit zo blijft?”
“We zijn allemaal gericht op geluk”, zegt
Hayes, “maar niet noodzakelijk op de meer
hedonistische vorm van geluk, de positieve
emoties. Ik heb de indruk dat jij, Barbara, op dit
vlak steeds meer openstaat voor sociaalgerichte,
eudaimonische vormen van geluk, onder meer
in verband met lichaamsbeweging en gezondheidsbevorderend gedrag. Volgens mij zeg jij:

in het ene geval werkt hedonistisch geluk echt
goed, in andere gevallen zullen de sociale context en eudaimonisch geluk beter werken.”
“Goede vraag”, knikt Barbara Frederickson. “Ik
denk dat we in deze typologie vaak de neiging
hebben dat we moeten kiezen tussen ofwel
een hedonistische ofwel een eudaimonische
benadering van geluk. Hetzij positieve emoties,
hetzij zingeving dus. Onderzoek wijst echter in
de richting van een wederzijds verband tussen
beide vormen van geluk. Met positieve emoties
komt er automatisch een open bewustzijn.
Dat open bewustzijn stelt ons in staat om het
grotere plaatje te zien. Verbinden met anderen,
verbinden met een groter doel. Dus soms is het

Barbara L. Fredrickson (1964) is hoogleraar psychologie aan de University of North
Carolina at Chapel Hill. Haar belangrijkste onderzoeksgebieden zijn emoties
en positieve psychologie. Haar ‘broaden-and-build-theorie van positieve emoties’ is intussen gemeengoed. Deze theorie
beschrijft hoe positieve emoties vernieuwend en explorerend gedrag bevorderen
(broaden), en op langere termijn leiden tot
groei, ontwikkeling en sociale verbondenheid (build). Haar recente werk gaat over
liefde en loving-kindness meditation, een
oude boeddhistische trainingspraktijk.

Steven C. Hayes (1948) is hoogleraar
psychologie aan de University of Nevada.
Bij het brede publiek is hij vooral bekend
als grondlegger van de ‘Acceptance and
Commitment Therapy’ (ACT). Acceptance
staat daarbij voor ‘afstand nemen van
vechten tegen dingen waar je niets aan
kan veranderen’. Commitment staat voor
‘je gedragen volgens je eigen waarden en
zingevingskader’. ACT wordt vaak als een
derde-generatie gedragstherapie beschreven. Steven Hayes is grondlegger van de
Relational Frame Theory (RFT), een theorie
die aan ACT ten grondslag ligt.

de beste manier om mensen aan hun eudaimonische doelen te herinneren, door ze een
emotioneel zetje te geven, wat je dan weer als
hedonistisch zou kunnen categoriseren.”
Ze vervolgt: “Vergelijk het maar met een
blikopener. Hedonistisch welzijn is een manier
om mensen te openen, zodat ze meer zin in
hun leven zien en toelaten, meer eudaimonisch
welzijn. En zin ervaren, is op zichzelf ook een
positieve emotionele gebeurtenis. Je kunt ze
daarom niet los van elkaar zien, het zijn twee
zijden van dezelfde medaille. Een probleem
in de literatuur is dat daar vaak het beeld in
oprijst dat je het ene óf het andere moet kiezen,
terwijl ze volgens mij in feite deel uitmaken van
eenzelfde fenomeen.”
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Waar staan de negatieve emoties in dit
verhaal?
Steven Hayes: “Net daar kunnen we dan
misschien ook negatieve emoties plaatsen, die

positieve kant zit in deze diepe emoties, iets wat
belangrijk voor ons is.”
“Precies,” knikt Barbara Fredrickson enthousiast, “die mix van positief en negatief. Wanneer

Positieve emoties zijn in die
mate contextueel gebonden,
dat je alles ook kunt omdraaien

desondanks zo zoet en betekenisvol aanvoelen.” Hayes geeft een voorbeeld: “Op een dag
wandelde ik een warenhuis binnen. Ik zag een
oude vrouw die steunde op een winkelwagentje. Ze kwam nauwelijks vooruit en had de
winkelwagen nodig om te kunnen stappen. Ze
had een briefje in haar hand, en ik kon haar
gebrekkige handschrift zien. Voor mij zag het
eruit alsof ze niemand had om boodschappen
voor haar te doen. Ze keek naar haar geld.
Dat was niet veel, en ze zou langs de rekken
strompelen en meenemen wat ze kon betalen.
Plotseling keek ze me aan. Een soort glimlach
verscheen op haar gelaat. Op dat moment was
zij niet meer zomaar een oude vrouw met een
winkelwagentje. Op een diepe manier was ik
haar en was zij mij. Haar pijn was mijn pijn. Ik
ben niet zeker, maar ik denk dat ze dat wist.”
Ik vraag aan Steven Hayes wat hij precies
bedoelt met dit verhaal over de oude vrouw.
“Het punt is dat openheid voor droevige gevoelens – voor het zien van lijden van anderen,
en erdoor geraakt worden – cruciaal is voor
mededogen en geluk. Met andere woorden, de
dichters hebben gelijk: het zijn onze tranen die
de ruimte delven waar onze lach kan wonen”,
antwoordt Steven Hayes.
Hij vat samen: “Er zit zin en betekenis in die
droefheid. Ik vermoed dat als we dit verder
onderzoeken, we zullen ontdekken dat er een
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we het willen hebben over het hele palet van
menselijke ervaringen, moeten we vooral focussen op het samenbrengen van beide.” ■
Hein Zegers is positieve-psychologiepionier. Zijn
doctoraat (UvH Universiteit Utrecht) gaat over
eenvoud, welzijn en zin.
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Positieve supervisie
‘Van je fouten leer je het meest’, wordt wel gezegd. Onderzoek laat echter zien dat je meer leert van je successen (Histed
et al., 2009). Toch ligt de focus in supervisie vooral op wat er
mis is en hoe dat te herstellen is. Bij positieve supervisie ligt de
focus juist op wat goed gaat en waarop verder gebouwd kan
worden. Deze vernieuwende vorm van supervisie, gebaseerd
op de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie,
versterkt de competenties van supervisanten, en dat nu is
precies het doel van supervisie.
oktober nr. 1 2015 | TPP
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■ Fredrike Bannink

I

n dit artikel presenteer ik de vier pijlers
van positieve supervisie:
1. doelformulering;
2. vinden van competenties;
3. werken aan vooruitgang en
4. reflectie.
Enkele praktische toepassingen, casuïstiek, en
een aantal uitspraken van supervisanten die
positieve supervisie volgden, komen aan bod.
De voorbeelden komen merendeels uit de
psychotherapie, coaching en mediation, waar
supervisanten werken met cliënten. Positieve
supervisie is daarnaast goed toepasbaar in alle
andere werksettingen, waar supervisie wordt
gegeven aan trainees of junioren.

Supervisie
Bernard en Goodyear (2009, p. 7) geven als
definitie van supervisie: “Supervision is an intervention provided by a more senior member of
a profession to a more junior member or members of that same profession. This relationship is
evaluative and hierarchical; extends over time;
and has the simultaneous purpose of enhancing
the professional functioning of the more junior
person(s), monitoring the quality of the professional services offered to the clients that she, he,
or they see, and serving as a gatekeeper for those who are to enter the particular profession.”
In de meeste definities is supervisie een
leertraject onder begeleiding van een supervisor, waarbij methodisch wordt ingegaan op
persoonlijke leervragen van supervisanten ten
aanzien van hun werk. Het geeft zicht op welke
situaties problemen opleveren, waar dit mee
te maken heeft, hoe ermee wordt omgegaan
en welke alternatieven er zijn. Supervisanten
verkennen vaste patronen en gaan op zoek naar
dieperliggende motieven en overtuigingen die
hun interacties sturen. Supervisoren krijgen al
snel de rol van troubleshooter, waarbij hun taak
als expert en leraar bestaat uit het geven van
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adviezen om problemen die supervisanten of
trainees inbrengen op te lossen.
Niet alle supervisoren vinden het oplossen van
problemen een nuttige en prettige manier van
werken, ook al omdat de verantwoordelijkheid
bij hen komt te liggen: zij zijn de experts die
met de juiste analyses, hypothesen en adviezen
moeten komen.
Er bestaat tegenwoordig een nieuw paradigma
in onder andere psychotherapie, onderwijs en
organisaties, dat ook goed toepasbaar is in supervisie en intervisie. Dit paradigma focust niet
op wat niet werkt en gerepareerd moet worden,
maar op wat wel werkt en waarop verder gebouwd wordt, en legt de nadruk op sterktes in
plaats van op zwakheden. De rol van supervisoren is ook anders: zij nodigen supervisanten uit
co-experts te zijn die hun eigen ideeën en competenties ontdekken en inzetten om optimaal te
(gaan) functioneren.
De definitie van positieve supervisie luidt: “het
leiden van supervisanten naar grotere competentie en toename van vaardigheden door te
bouwen aan oplossingen” (Bannink, 2012).
Vanuit de positie van nieuwsgierigheid naar hoe
supervisanten werken in plaats vanuit zekerheid,
waarbij veel supervisoren hun eigen ideeën naar
voren brengen, maken positieve supervisoren
het supervisanten makkelijker hun competenties
te versterken. Ze hebben daarin dus een meer
faciliterende dan adviserende rol.

Verschillen tussen traditionele en
positieve supervisie
Het problem-solving paradigma betreft de vraag
wat er mis is, waarna wordt gezocht naar mogelijke oorzaken: waarom ging het mis? Daarna
wordt dat wat er mis is zo mogelijk gerepareerd
of verwijderd. Positieve supervisie gaat uit van
een ander paradigma: het betreft het ontwerpen van een positieve uitkomst (doel) en het
bouwen aan successen, sterktes en oplossingen
(Bannink, 2009, 2012, 2013, 2014).

Een supervisor vertelt wat hij nu anders
doet als medewerkers een onvolledig
rapport indienen. “Ik zorg er nu altijd
voor dat ik eerst iets zeg over wat de
medewerker goed heeft gedaan en vraag
dan pas welke verdere informatie het
rapport nog beter zou maken.”
Hiermee zendt deze supervisor een andere boodschap uit over de competentie
en mogelijkheden van medewerkers om
een waardevolle bijdrage te leveren aan
de organisatie dan de traditionele wijze
van supervisie, waarbij wordt gefocust op
fouten en hoe die voorkomen of
hersteld kunnen worden.

“Als ik positieve supervisie vergelijk met
traditionele supervisie zit het verschil in
twee punten: het motiverende effect
van de focus op positieve gedachten en
gedrag, en het vertrouwen op het eigen
vermogen om passende oplossingen te
bedenken. Het versterkt mijn hoop op een
positieve uitkomst en het vertrouwen dat
het in kleine stappen haalbaar is.”

Vier pijlers
Positieve supervisie is gebaseerd op vier pijlers:
1. Doelformulering
Enkele vragen naar doelformulering zijn: ‘Hoe
zul je weten dat deze supervisie nuttig is geweest?’ of: ‘Wat wil je bereikt hebben aan het
eind van deze sessie?’ Een andere mogelijkheid
is supervisanten uit te nodigen na te denken
over Je Best Mogelijke Zelf (Peterson & Seligman, 2004).
2. Vinden van competenties
Bij het vinden van competenties ligt de focus op
al aanwezige sterktes en vaardigheden, en/of op
uitzonderingen op het probleem dat in supervi-

Oefening
Stel je een moment in de toekomst voor
waarin je op je best bent. Visualiseer ‘je best
mogelijke zelf’ waarover je bijzonder tevreden kunt zijn en die je boeit en intrigeert.
Stel je voor dat je hard hebt gewerkt en het
je gelukt is om je doel te verwezenlijken.
Denk hierbij aan dromen die je wilt realiseren en het inzetten van jouw specifieke
talenten. Het gaat niet om onrealistische
fantasieën, maar juist om positieve en
haalbare doelen. Als je een duidelijk beeld
hebt van wat dat voor jou is, sta dan stil bij
de details en noteer die voor jezelf.

“Mijn supervisor leerde mij de kracht van
een optimistische, realistische en hoopvolle
benadering. Positieve supervisie nodigde
uit om stil te staan bij wat ik wil bereiken
en hoe ik daarbij kan vertrouwen op mijn
eigen competenties en eigen kracht. Ik
werd gestimuleerd om te onderzoeken wat
ik in mijn werk met cliënten al heb bereikt,
wat goed werkt, waarmee ik wil doorgaan
en wat ik anders of meer wil doen.”

sie wordt ingebracht. Sterktes kunnen worden
bepaald door het invullen van de Krachtenvragenlijst (www.ivpp.nl/de-via-krachtenvragenlijst),
door supervisanten competentievragen te stellen
en/of te vragen naar uitzonderingen op het
probleem.
Dezelfde paradigmaverandering zien we in Appreciative Inquiry (Cooperrider & Whitney, 2005).
AI is gebaseerd op sterktes en gaat ervan uit dat
mensen en organisaties alleen dan floreren als
hun sterktes worden onderkend en vergroot,
nooit als alleen hun zwakheden worden gerepareerd. In plaats van 80% te focussen op wat er
mis is en 20% op wat er goed gaat, draait AI de
80/20-regel om: er wordt 80% gefocust op wat
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goed gaat en 20% op wat er mis is. Deze 80/20
deficit-bias (Cooperrider & Godwin, 2011) is nog
steeds het meest gangbaar in de media, hulpen dienstverlening, onze cultuur en in bijna alle
pogingen in deze wereld om iets te veranderen – de focus ligt vooral op probleemanalyse,
foutenreductie en herstellen wat er mis is.
Drucker (2002), invloedrijk managementconsultant, stelt dat het de taak van leidinggevenden is
om de aandacht zodanig op sterktes te richten
dat de zwakheden van een organisatie irrelevant
worden.
Drie competentievragen nodigen supervisanten
uit succesverhalen over zichzelf te vertellen: 1.
Hoe doe/deed je dat?; 2. Hoe besloot je dat
te doen? en 3. Hoe is je dat gelukt? De eerste
vraag gaat ervan uit dat de supervisant iets heeft
gedaan en veronderstelt actie, competentie en
verantwoordelijkheid. De tweede vraag veronderstelt dat de supervisant een actieve beslissing
heeft genomen, waarmee hij of zij wordt uitgenodigd een nieuw levensverhaal te schrijven,
met invloed op zijn of haar toekomst. De derde
vraag nodigt de supervisant uit te vertellen over
zijn of haar successen.

“Wanneer je als supervisant wordt aangesproken op je competenties, word je
een stukje groter gemaakt; je groeit, je
zelfvertrouwen neemt toe en de punten
waarover je eerst twijfelde voelen minder
groot en problematisch. Dit heeft ook zijn
uitwerking op je werkzaamheden: je durft
eerder nieuwe technieken toe te passen
en straalt naar cliënten uit dat je bekwaam
bent en vertrouwen hebt.”

Supervisanten kunnen ook uitzonderingen op
het probleem zoeken, waardoor hun competenties vanzelf zichtbaar worden:
•
Wanneer zijn/waren er al stukjes van de
gewenste situatie (je doel)?
•
Wanneer is/was het probleem er niet of
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minder, of (even) geen probleem?
Wanneer is/was het probleem er wel en
lukt(e) het je er beter mee om te gaan?

Een supervisant vertelt dat sessies met cliënten
vaak uitlopen, waardoor ze in tijdnood komt.
Dit levert stress op en bovendien vindt ze
zichzelf geen goede hulpverlener. Omdat er
altijd uitzonderingen zijn vraagt de supervisor:
“Wanneer lukte het je wel om binnen de tijd te
blijven en hoe deed je dat?” Na even nadenken
noemt de supervisant enkele voorbeelden. Wat
helpt is: vooraf tegen de cliënt zeggen dat ze
beter wil worden in het op tijd afronden van
gesprekken, waardoor ze er actiever mee bezig
is; een kookwekker zetten die vijf minuten voor
tijd afgaat; en als het gesprek aan afronding
toe is, niet meer ingaan op nieuwe zaken die de
cliënt naar voren brengt. De supervisor complimenteert haar met de strategieën die werken
en ze spreken af dat de supervisant situaties
gaat observeren waarin het haar nog meer lukt
om binnen de tijd te stoppen en wat zij daarin
anders doet.
3. Werken aan vooruitgang
Aan (verdere) vooruitgang wordt gewerkt door
sterktes van supervisanten te benadrukken en te
bouwen aan wat werkt. Vragen zijn: ‘Wat zullen
volgende tekenen van vooruitgang zijn?’ of:
‘Wat zal jouw volgende stapje zijn?’
Schaalvragen zijn nuttig om ingewikkelde en
complexe zaken simpel te maken. Ze gaan over
vooruitgang en/of over hoop, motivatie en
vertrouwen dat het doel behaald kan worden.
Vraag eerst aan supervisanten waar op de
schaal van tien tot nul (waarbij tien de ideale situatie is en nul het tegenovergestelde) ze willen
uitkomen, dan hoever ze nu zijn en wat maakt
dat het cijfer niet lager is, vervolgens hoe een
volgend cijfer of stapje eruit ziet en ten slotte
hoe ze dat kunnen bereiken.

“De supervisor vroeg naar mijn doel binnen
de supervisie. Al vrij snel kwam mijn perfectionisme naar boven en de angst voor
afwijzing. Aan de hand van een schaal van
tien tot nul gingen we na hoe ver ik al was
in het bereiken van mijn doel. Hoe lukte
het me om al op zes te zitten in plaats van
op één of nul? We gingen na welke competenties ik bezat en wanneer en in welke
situaties ik al volgens mijn doel handelde.”

Vraag supervisanten hun ‘moeilijkste’ casus in
te brengen. Per casus volstaan ongeveer vijf
minuten; achtergrondinformatie is niet nodig.
Bij moeilijke casussen is er bijna altijd sprake van
stagnatie en/of een slechte samenwerkingsrelatie
met de cliënt/klant.
Stel de volgende vraag: ‘Stel dat de volgende
bijeenkomst met je cliënt/klant een punt hoger
eindigt dan de laatste, wat heb jij dan anders gedaan?’ De vraag is niet wat de cliënt/klant anders
moet doen, maar wat de supervisant zélf anders
heeft gedaan.
4. Reflectie
In supervisie gaat het om het stimuleren en
begeleiden van ervaringsleren. Reflectie is daarbij
een essentiële vaardigheid, waarbij supervisanten worden uitgenodigd hun besluitvorming te
onderbouwen. Reflectie is zowel mogelijk bij
successen als bij stagnatie of mislukking. Ook
het vragen van feedback aan supervisanten is
belangrijk.
Nuttige reflectievragen zijn:
•
Wat werkte en zal ik in een vergelijkbare
situatie weer doen?
•
Wat werkte niet en zal ik in een vergelijkbare situatie anders doen?
Nodig supervisanten of trainees uit te reflecteren
op hun functioneren (bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek) met de volgende vragen:
•
Wanneer heb je je echt goed gevoeld over

•
•
•
•

je werk?
Herinner je zo veel mogelijk details.
Welke factoren zorgden ervoor dat je tevreden over je werk was?
Wat deed jij precies dat bijdroeg aan het
succes?
Welke persoonlijke kwaliteiten bracht je mee,
die aan het succes bijdroegen?

Het is belangrijk competenties van professionals
(dus ook van supervisoren) niet alleen te laten
beoordelen door die professionals zelf, maar
vooral door hun cliënten (in dit geval dus door
supervisanten). Het vragen van feedback nodigt
cliënten/supervisanten uit gelijkwaardige partners
te zijn; zo kan de professional/supervisor zijn
gedrag aanpassen aan wat cliënten/supervisanten
nodig hebben.
De Session Rating Scale (SRS, www.scottdmiller.
com), die ook een Nederlandse versie kent, is
zo’n feedback instrument. De cliënt/supervisant
geeft aan het eind van elke bijeenkomst feedback
door een kruisje te zetten op vier lijntjes van tien
centimeter. Deze lijntjes staan voor de drie gebieden waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat
zij zorgen voor goede samenwerkingsrelaties bij
verandering. Het betreft: 1. Samenwerkingsrelatie;
2. Doel en onderwerpen;
3. Aanpak en/of werkwijze en 4. Totaal, het
algemene oordeel over de sessie. Supervisanten
worden uitgenodigd aan het eind van elke bijeenkomst de SRS in te vullen. Ze vinden het prettig,
het is buitengewoon effectief en kost nauwelijks
tijd. Ook bij hoge scores vragen supervisoren wat
zij zelf anders of beter kunnen doen om de volgende bijeenkomst (nog) hogere scores te krijgen.

Conclusie
Positieve supervisie, gericht op het doel van
supervisanten, competenties, vooruitgang en
reflectie, kan supervisie beter, sneller en leuker
maken, zowel voor supervisanten als voor
supervisoren. Ook kan positieve supervisie goed
in combinatie met traditionele probleemgerichte supervisie worden toegepast. De weg
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naar positieve supervisie begint met de eerste
kleine stap. Aristoteles (2005) stelde dat je kunt
excelleren door steeds kleine positieve stappen
te herhalen. Op die manier stellen wij onze
supervisanten en onszelf in staat optimaal te
functioneren.
“Waar ik in probleemgerichte supervisie leerde
van de scherpe geest van mijn supervisoren,
leerde ik in positieve supervisie mijn eigen
‘scherpe geest’ te gebruiken. Dit draagt ertoe
bij dat ik onafhankelijker en effectiever ben
geworden in het creëren en ondersteunen van
veranderingsprocessen.” ■
Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en Master of Dispute Resolution. Ze heeft een praktijk
voor therapie, training, coaching en mediation
te Amsterdam. Ze is supervisor op het gebied
van psychotherapie, coaching, mediation en
leiderschap. Ze is een internationale spreker,
trainer en auteur van 25+ boeken, waaronder
´Positieve Supervisie en Intervisie´.
www.fredrikebannink.com
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Hoe je met positieve
psychologie de leiders van de
toekomst opleidt
ORMIT organiseert traineeships in persoonlijk leiderschap voor
jonge professionals. Leidraad: succes is het gevolg van inzicht
in eigen talent. ‘ORMIT’ers’ zijn bevlogen en gaan respectvol de
dialoog aan. Zij ervaren dat je zelf veel invloed hebt op hoe
gelukkig je kunt zijn in je werk. Een gesprek met Hetty van Ee,
managing director.
■ Matthijs Steeneveld

B

ij binnenkomst valt het op: de
receptioniste heet ons vrolijk
welkom en stelt belangstellende
vragen, een muur hangt vol
met nominaties en prijzen voor
Beste werkgever en Great Place to Work,
aanwezigheidslijsten worden getekend met
smileys in plaats van kruisjes.
Hetty van Ee is managing director van ORMIT,
een bedrijf dat traineeships organiseert voor
jonge professionals. De leidraad daarbij is dat
succes het gevolg is van inzicht in eigen talent;
het is zaak daarop actie te ondernemen. De
trainees, richten zich op het ontwikkelen van
persoonlijk leiderschap. Dat gebeurt door
middel van het uitvoeren van opdrachten in
het participantennetwerk van ORMIT, door
opleiding, coaching, intervisie en de ervaring bij
ORMIT zelf. Sinds jaar en dag gaat de organisatie uit van het versterken van de sterke kanten
van de trainee.

Stel vragen
in plaats van dat je
aannames doet
Wat heeft jou ertoe gebracht je hiervoor in
te zetten?
Hetty van Ee: “Ik ben altijd al een levenskunstenaar geweest, zo noemde mijn vader me toen ik
klein was. Bewust nadenken over wat ik wil en
kan en daar het beste van maken en waarderen
wat er goed gaat, dat ligt me. Ik heb ondervonden dat ik het beste functioneer als mijn werk
zingevend is. Toen ik bij ORMIT begon, moest
er een nieuwe koers worden uitgestippeld. Ik
wilde vooral met jong, gedreven toptalent onze
klanten helpen succesvoller te worden. Daarom
zijn we gaan navragen bij onze stakeholders
– klanten, trainees, investeerders, coaches –
wat we moeten koesteren en wat we moeten
ontwikkelen. Dat was bij ORMIT het begin van
de aandacht voor sterke kanten.”
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Wij hechten waarde aan ieders talent en helpen
hen dat in te zetten. We stellen in onze aansturing de klant centraal: wat heeft die nodig?
Dat zorgt dat iedereen zich veel meer bewust is
van de waarde die hij of zij toevoegt. Dat kan
door innovatief te zijn, of door kennis goed in
te zetten, maar ook door mensen te betrekken en te inspireren, door een betere sfeer, je
inzetten voor de gemeenschap, gezondheid en
meer. Dat maakt dat ORMIT’ers meer bevlogen
worden.”

Hetty van Ee, managing director ORMIT
Wat maakt jullie bedrijf en programma
anders?
“Die aandacht voor wat er goed gaat, zit nog
steeds in onze leiderschapsontwikkeling. De
basis is dat trainees nadenken over wat je waardeert in een goede leider. Dan blijkt dat altijd
meer dan alleen het ‘hoofd’ te zijn, meer dan
plannen en controleren. Het gaat bijvoorbeeld
ook om erkenning, ruimte geven, om verbinding en plezier. Daarnaast vinden we het heel
belangrijk dat we ook zelf het voorbeeld geven
in wat we onze trainees willen leren – practice
what you preach. En we vragen nog steeds wat
al onze stakeholders koesteren en willen verbeteren. We hebben zelf aandacht voor plezier
en geven trainees en medewerkers verantwoordelijkheid en waardering. Ik ervaar een grote
bevlogenheid en betrokkenheid bij iedereen die
hier werkt. Betrokkenheid bij elkaar, bij ORMIT,
bij de klanten en de maatschappij.”
Hoe ontstaat bij jullie die bevlogenheid?
“Wij gaan de dialoog aan: leiderschap door
contact te maken. De ORMIT’ers zijn op zoek
naar hun sterke kanten en leren die inzetten.
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“Een voorbeeld: we hebben bij ORMIT een Raad
van Meedenkers, een soort OR, maar meer
betrokken. Het management kan een vraag
stellen, over hoe we voorop kunnen blijven
lopen, of de autoregeling, hoe er meer klanten
geworven kunnen worden of welk goed doel
gesteund zal worden. Van alles dus. Wie dat
aanspreekt, kan aansluiten en dan wordt met
de input van betrokkenen een besluit genomen.
Zo wordt ook bedacht wat trainees die tussen
opdrachten inzitten, kunnen doen. Daar komen
hele mooie projecten uit, waarbij we vooral
goede doelen ondersteunen.”
Hoe bevalt dit de trainees? En de klanten?
“Van de trainees horen we terug dat ze niet
alleen hun talent indrukwekkend snel ontwikkelen ten behoeve van hun werk, maar er privé
ook veel aan hebben. Bij klanten en andere belanghouders zijn ORMIT’ers een begrip: jonge,
bevlogen mensen die leiding durven nemen en
die respectvol de dialoog aangaan. Dit is al snel
herkenbaar als ORMIT-gedrag. Wat ik ook fijn
vind, is dat we jaarlijks op de ORMIT Experience
zulke leuke reacties krijgen van ouders van onze
trainees. Dat ze ons bedanken omdat hun zoon
altijd al slim was, maar nu ook een positieve en
inspirerende kijk op zaken heeft ontwikkeld. Het
empathisch vermogen groeit door ORMIT.”
“In het dagelijks werk zien we dat voor trainees
hun werk ook onderdeel wordt van hun geluksgevoel, en dat lukt het beste als je je sterke
kanten in zet. Dan werk je met passie.”

Hoe kunnen anderen jullie voorbeeld
volgen?
“Zoals ik al zei, begonnen wij heel simpel: met gesprekken met al onze stakeholders . We vroegen
hen: ‘Wat moeten we koesteren en hoe kunnen

drukken. En deel ook de successen met elkaar:
die klant is niet alleen binnen gehaald door een
accountmanager, maar ook door de vorige trainee die daar goed werk leverde en de coach die
hem of haar begeleidde om succesvol te zijn.”

Het begint bij gelukkige
en bevlogen medewerkers,
die werken beter samen
en dat merken klanten
we verbeteren?’ Die waarderende benadering
leidde direct tot concrete verbeteropties. Het vergt
wat lef om echt open te staan voor de antwoorden, maar het leert je waar het om draait. Daarnaast is het goed om te bedenken dat er meer
vormen van waarde zijn dan alleen maar geld.
ORMIT is een commercieel bedrijf, maar omzet en
winst zijn niet het enige dat van belang is. We zijn
ons ervan bewust dat het begint bij gelukkige en
bevlogen medewerkers, die werken beter samen
en dat merken klanten. Tevreden klanten leiden
tot meer opdrachten en daardoor krijg je een
beter resultaat. Zo werkt het.
“Tot slot: kijk hoe je met elkaar praat. Ga de
dialoog aan, in plaats van de strijd over wie
er gelijk heeft. Stel vragen in plaats van dat je
aannames doet. Dat leidt tot betere besluiten.
Leiderschap gaat om het faciliteren van de besluitvorming, in plaats van je eigen visie door te

Wat brengt het jou?
“Ik ben nog steeds heel erg bevlogen om al
deze jonge mensen te doen groeien. Geluk in
je werk nastreven is voor mij niet soft, maar de
essentie om goede resultaten te behalen. En
gelukkig zijn, is ook gewoon hard werken om
dat te bereiken. Ik merk dat mensen door de
ORMIT-ontwikkeling met meer aandacht naar
elkaar luisteren, zich inleven in andere standpunten, meer respect hebben. Ik merk elke keer
weer hoeveel invloed je zelf uiteindelijk hebt op
hoe gelukkig je in je werk kunt zijn.“ ■
Matthijs Steeneveld is trainer en psycholoog. In
organisaties en voor young professionals geeft
hij training op basis van positieve psychologie
en mindfulness. Daarnaast is hij sectievoorzitter
Training & Opleiding bij het NIP.
www.msteeneveld.nl
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OOK UW BEDRIJFSPRESTATIES
MEETBAAR OPTIMALISEREN VIA
BEVLOGEN MEDEWERKERS?
Pas de kracht van Positieve Psychologie toe met de
wetenschappelijk bewezen methode van Organizational
Behavior Management (OBM). Aan de VU leert u HOE!

Bent u leidinggevende, adviseur of coach en wilt u
ook meer rendement uit uw organisatie halen met

OBM:

behulp van OBM? Schrijf u dan snel in voor de cursus

•

Wetenschappelijk bewezen

tot Certified OBM Practitioner. Reeds honderden

•

Wereldwijd toegepast

professionals gingen u voor!

•

Op elk prestatievraagstuk
toepasbaar

CURSUS OBM PRACTITIONER:

•

Blijvende gedragsverandering

•

Onderwezen aan diverse
universiteiten, o.a. Harvard

•

Maak kennis met de principes van de gedrags-

en VU

analyse;
•

Leer praktisch gedragsinterventies opzetten via

ADRIBA:

een bedrijfskundig stappenplan voor gedrags-

•

verandering in organisaties
•
•
•

Pas gericht de kracht van positive reinforce-

Expertisecentrum van de Vrije
Universiteit

•

Het eerste instituut in Neder-

ment toe om het beste uit mensen te halen;

land dat een gecertificeerde

Werk aan een eigen praktijkvraagstuk en zie

Post Graduate opleiding

direct het meetbare effect van uw interventies;

OBM aanbiedt

Behaal via het examen net als vele anderen uw
certificaat van de VU.
Interesse? Kijk voor de
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Fotografie: Raffaella Ammazzini

Interview met Bram Schaper

Samenwerken
vanuit invloed en
motivatie
De Nederlandse Spoorwegen (NS) is ongetwijfeld een van de
meest bekende werkgevers in Nederland. 1,2 miljoen mensen
reizen dagelijks met de trein en het is de taak van een paar
duizend machinisten om al die mensen veilig en op tijd op hun
bestemming te krijgen. Machinisten maken veel mee. Positieve
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ervaringen zoals mooie ritten door de ochtendnevel, maar ook
kritiek van reizigers op een verstoorde dienstregeling of een
aanrijding op een overweg. En helaas ook de nare ervaring dat
iemand een eind aan zijn leven maakt door voor de trein te
springen. Dat heeft uiteraard enorm veel impact op de betreffende machinist.
■ Erik Overdick

D

e afdeling Service&Operations
van de NS heeft onder andere als
taak te zorgen dat machinisten
op eigen kracht kunnen
functioneren en goed om kunnen
gaan met al die verschillende ervaringen. Bram
Schaper geeft sinds 2010 als operations manager
leiding aan de managers die de machinisten hierin
begeleiden. De managers gaven aan een hoge
werkdruk te ervaren. Kantoor- en administratief
werk hielden de managers af van wat ze
behoorden te doen en motiveerden hen niet. Bij
hen stond voorop: bij de machinisten zijn en met
hen in gesprek zijn. Het team was vooral bezig
met brandjes blussen. Daarnaast was er sprake
van een te hoog ziekteverzuim. Schaper: “Maar
al gauw deed ik mee. Ik zat in een aparte kamer
aan het eind van de gang … brandjes te blussen.
Er kwam bijvoorbeeld een melding van een zieke
medewerker. Ik besprak de situatie direct met de
verantwoordelijke teammanager en hoor mijzelf
nog zeggen: ‘Onderneem zo snel mogelijk actie
en koppel dat aan mij terug.’ Gedreven om alles te
doen voor goede prestaties.“

Omslagpunt
Schaper stelt zichzelf op een dag de vraag of
zijn team en hijzelf met brandjes blussen nu elke
dag beter zouden functioneren en gelukkiger
zouden worden. Het antwoord was duidelijk nee.
Hij realiseert zich dat hij voor het hele team een
omgeving moet creëren waarin zij structureel
goed en met plezier gaan presteren. Hij besluit om
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Bram Schaper (1984) is als kind al geïnteresseerd in treinen. Hij studeert Business
Administration aan de VU Amsterdam en
komt tijdens zijn studie in contact met
Organizational Behavior Management
(OBM), een wetenschappelijke methodiek
die al in de jaren zeventig is ontwikkeld
door de Amerikaan Dr. Aubrey Daniels.
OBM is gefundeerd op het sturen en
belonen van gewenst gedrag. Die methodiek laat zich goed combineren met
de principes van de positieve psychologie
waarbij niet alleen de arbeidsprestaties
maar ook het welbevinden van de medewerkers centraal staan. Een aanpak die
het beste uit mensen en organisaties kan
halen. Schaper raakt geïnspireerd door
de mogelijkheden en toepasbaarheid van
deze methode en verdiept zich erin. Na
zijn studie start zijn carrière bij NedTrain,
het onderhoudsbedrijf van de NS. Vanuit
een management traineeship coacht
hij de eerste jaren leidinggevenden en
verzorgt hij workshops over gedragsverandering. Nu geeft hij vanuit het station
Amsterdam Centraal samen met een
team van elf managers leiding aan meer
dan driehonderd machinisten.

volgens de principes van Organizational Behavior
Management (OBM) zijn team aan te sturen: “Ik
ben vragen gaan stellen en heb goed geluisterd
naar de antwoorden om te ontdekken wat de

werkelijke behoeftes waren. Waar heb je last van?
Waardoor voel je je belemmerd en beperkt? Wat
heb je nodig om je werk beter te doen en wat
kunnen we doen om het werkplezier te vergroten?
Maar niet alleen praten en luisteren, vooral doen.
We zijn oplossingen gaan doorvoeren die binnen
onze beïnvloedingssfeer lagen. Luisteren en doen,
en vooral de mensen laten ervaren.”

De beste manier van werken
Schaper weet dat zijn team samen moet bepalen
welke prestaties belangrijk zijn, hoe deze prioriteit
kunnen krijgen en hoe deze vertaald kunnen
worden naar doelen waar iedereen zélf invloed
op heeft. Alleen op die manier kunnen mensen
tot betere prestaties, meer werkplezier en een
hogere kwaliteit van werken komen. Daarbij is het
belangrijk te weten wat je motiveert en waar jouw
gedrag het verschil maakt. Schaper geeft een voorbeeld: “In het begin was mijn doel een verzuim
van jaarlijks maximaal 5%. Dit doel liet ik automatisch ook voor de andere managers gelden. Weinig
motiverend en ook niet altijd eerlijk. Er hoeven immers maar een paar medewerkers langdurig uit te
vallen en je haalt je doelstelling niet, ondanks al je
inspanningen. We hebben als team bepaald welk
managementgedrag nodig is om het gezamenlijke
doel van 5% te halen. Mede in overleg met P&O
en onze bedrijfsarts hebben we vijf cruciale managementgedragingen bepaald. Die noemen we
‘de beste manier van werken’. Deze top vijf ziet er
als volgt uit. 1) Welke prognose van de hersteldatum heb je met de medewerker bepaald? Lukt dit
in dit stadium nog niet, hoe komt dat? 2) In welke
mate (dagen/uren/taken) is de medewerker in staat
om vervangende, passende werkzaamheden te
doen? 3) Motiveer waarom je het wel/niet nodig
vindt dat de medewerker gezien wordt door de
bedrijfsarts. Indien wel, welke vraagstelling heb je
(met de medewerker) voorbereid? 4) Hoe volg je
de Wet Verbetering Poortwachter? 5) Wat vindt de
medewerker van jouw gedrag tijdens zijn verzuimperiode? Welke feedback heeft hij?

Organizational Behavior Management
De noodzaak voor het sturen van gedragsveranderingen in organisaties wordt steeds
groter. Organizational Behavior Management (OBM) is een praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor
structurele en blijvende gedragsverandering
in organisaties. Deze aanpak legt de focus
op gedragsbeïnvloeding. OBM is een methode om het beste uit mensen te halen,
waardoor zowel werkplezier als werkprestaties toenemen. Zo liggen OBM en de
principes vanuit de positieve psychologie
dicht bij elkaar, hoewel OBM vanuit een
andere discipline ontwikkeld is. De aanpak
is breed toepasbaar, met aantoonbare
gedragsverandering en verbetering van
de performance. OBM heeft op tenminste
twee aspecten een relatie met de positieve
psychologie: ten eerste dat het niet alleen
om prestaties gaat maar ook om werkplezier en ten tweede dat de medewerkers
zelf in belangrijke mate hun eigen arbeidsomstandigheden bepalen. Grondlegger van
het gedachtengoed, Aubrey Daniels, zei
het immers al: Business is Behavior!
(Bron: ADRIBA)

Meten en terugkoppelen
“Elke week rapporteren we op een vast moment
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aan elkaar of we ons de afgelopen week gedragen
hebben volgens deze beste manier van werken.
Stel dat er tien machinisten zijn die in de afgelopen
week vijf dagen verzuimd hebben, dan zijn er
vijftig gedragingen waarop gerapporteerd wordt.
Het teamdoel is niet meer ‘maximaal 5% verzuim’,
maar: ‘elke manager voert wekelijks minimaal
90% van deze vijftig gedragingen foutloos uit.’
Scoren we als team hoger dan 90%, dan zijn we
trots, scoren we lager, dan proberen we uit te
zoeken waar dat aan heeft gelegen en onderzoeken we hoe we elkaar kunnen helpen. We straffen
niet, maar onderzoeken het en dat nodigt uit om
het eerlijke verhaal te vertellen. Ik waardeer het als
managers zich kwetsbaar opstellen en open zijn
over de reden waarom iets niet lukte. Ik geloof
dat je er meer aan hebt om te snappen waarom
iemand zich niet zo heeft gedragen zoals je wilt,
dan gedrag af te keuren en verbetering te eisen.
Als je interesse toont in iemands belemmeringen,
dan kun je ook onderzoeken wat nodig is om die
belemmeringen kwijt te raken.”

en beoordelingsgesprekken tegen iemand kan
worden gebruikt. “Wanneer de meetresultaten
worden gebruikt om elkaar te veroordelen, te
straffen en af te rekenen, dan gaat het direct mis.
Het heeft bij ons ook even geduurd voordat duidelijk was dat het gemeten en besproken gedrag
gebruikt moet worden om ervan te leren. Maar
nog belangrijker, we gebruiken de meetresultaten
tegenwoordig ook om ons werk zo in te richten
dat we onszelf kunnen inzetten op waar we goed
in zijn en waar we kunnen werken vanuit onze
kracht. Onderling wordt namelijk duidelijk zichtbaar wie waarin uitblinkt. Collega’s zoeken elkaar
daardoor nu op om van elkaars sterke punten te
leren, en zo helpen we elkaar om beter en gelukkiger te worden.”

Obstakels
De NS is een groot bedrijf en het werkproces is
tot op de minuut geregeld, vergelijk het met een
spoorboekje. Schaper: “Dagelijks ontvangen we
mails van NS-collega’s met vragen die wij ook

Het begint bij gelukkige
en bevlogen medewerkers,
die werken beter samen
en dat merken klanten
Resultaat
En het werkt! Schaper vertelt: “Onze managers
durven allemaal kritisch en kwetsbaar te zijn over
hun gedrag. Als iedere manager wekelijks meer
dan 90% van de beste manier van werken foutloos uitvoert, dan daalt het ziekteverzuim. Dit jaar
is het verzuim al van 4,6% naar 3,6% gedaald. Op
jaarbasis levert dit niet alleen een flinke besparing
op, maar ook meer werkplezier voor ons en voor
onze medewerkers. Zo leidt een lager verzuim
bijvoorbeeld tot meer verlofmogelijkheden.”
Schaper legt uit hoe voorkomen wordt dat de
openheid over het eigen gedrag in functionerings-
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belangrijk vinden. Het is niet eenvoudig om ons
dan aan onze eigen prioriteiten te houden. Je
moet leren om die vragen tijdig te beantwoorden,
en leren om soms ‘nee’ te zeggen. Dat is niet
altijd eenvoudig. Echter, naarmate je je steeds
meer houdt aan je eigen doordachte prioriteiten
dwingt deze aanpak – of positiever gezegd ‘keuzes
maken’ – op termijn respect af. Ik geniet meer
van een betrouwbare manager die weloverwogen
nee zegt dan een die ja zegt, maar dat niet kan
waarmaken.”
Het tot op de minuut inregelen van jouw aanpak
kan leiden tot stress; ‘alles voor de rapportages en

Teamleden over de aanpak van Schaper
Marcel Smit werkt ruim dertig jaar bij de NS, nu in de functie van teammanager: “Er wordt ruimte
en tijd gemaakt om te bekijken hoe we kunnen verbeteren. Er wordt naar mij geluisterd. We kijken
naar elkaars sterke punten. Onze werkomgeving ervaren we als veilig, en daardoor durven en
kunnen we ons kwetsbaar opstellen. Dit lukt ons doordat de boventoon lerend is en omdat dat
we willen begrijpen welke afweging er is gemaakt om een keuze te maken zonder het individu te
veroordelen. We proberen te begrijpen welke afwegingen bij een keuze gemaakt zijn. Het gevolg
is dat we zelfstandig beslissingen durven te nemen, ook wanneer we twijfelen of dat het gewenste
resultaat oplevert.”
Inge Bokhorst, de enige vrouwelijke teammanager: “We houden het groepsdoel duidelijk voor
ogen, waarbij ruimte is voor eigen inbreng. Dit geeft veel voldoening, commitment en ook erkenning voor wat we doen. We spreken elkaar ook aan op momenten dat het iets minder goed gaat.
Dit gaat met een grap maar ook met de vuist op tafel. Alles in het belang van de groep.”
Martin Timmer, teammanager: “Ik krijg ruimte van Bram. Feitelijk krijg ik alle vertrouwen om mijn
vak goed uit te voeren en word ik gekend in mijn vakmanschap. Hierdoor werk ik volledig in mijn
kracht en kan ik prima werk leveren.”
Petra Hokke, leidinggevende van Schaper: “Wat hij zegt, doet hij. Hij is als leidinggevende heel
voorspelbaar en betrouwbaar. Door de diepgang in zijn vragen haalt hij de essentie naar boven.
Minstens zo belangrijk is dat Bram ook zelf openstaat voor feedback op zijn gedrag. Binnen het
team is zijn focus gericht op het faciliteren van de teammanagers om hun werk goed te kunnen
doen. Wat goed gaat, krijgt veel aandacht. Bij wat niet goed gaat, wordt de vraag gesteld ‘Hoe
kunnen we het in het vervolg beter doen?’”

het proces.’ Toch leidt het tot rust en ruimte, en
excellerende medewerkers die doen waar ze goed
in zijn. Schaper legt uit hoe dat kan. “Om alle gegevens die we meten goed te kunnen gebruiken,
hebben we duidelijke procesafspraken en structuur
nodig. Zaken worden niet tussendoor besproken,
maar op vaste tijden en dat geeft rust en ruimte.
Mensen kunnen dan vanuit hun kracht werken.”
Een combinatie van duidelijke kaders en autonomie, openheid en transparantie heeft dit effect.

De machinisten
“Machinisten zijn voor ons team belangrijke collega’s binnen de NS. Zij zijn, naast conducteurs en
collega’s op het station, diegenen die elke dag in
contact zijn met onze klant, de reiziger. We dienen
ervoor te zorgen dat zij elke dag in staat zijn om

de reiziger veilig, comfortabel en punctueel van A
naar B te brengen. We zijn gaan kijken hoe we het
vakmanschap en de ideeën van de machinist beter
kunnen benutten. Begin vorig jaar zijn we daarom
gestart met het uitbrengen van een nieuwsbrief,
specifiek voor de machinisten op Amsterdam Centraal. Hierin besteden we aandacht aan meldingen
en geven we terugkoppeling, ook als we niets met
de verbetersuggestie doen. We merken dat we
hierdoor ook weer meer meldingen ontvangen.
Recentelijk zag een machinist op een perron dat
reizigers op zoek waren naar een ‘toeslagzuil’ voor
de OV-chipkaart. Dit heeft hij bij ons gemeld. We
hebben de zuil vervolgens laten plaatsen. Toen
de zuil geplaatst was, gaf de machinist mij een
high-five op de gang!”
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Incidenten op het spoor
Wat gebeurt er als een machinist een aanrijding
meemaakt, of als iemand een eind aan zijn leven
maakt door voor de trein te springen? “Als er
een incident op het spoor plaatsvindt, dan zorgt
NS ervoor dat het treinpersoneel zo snel mogelijk
wordt opgevangen. Een snelle en zorgvuldige
opvang draagt bij aan de verwerking van een
eventueel trauma. Directe opvang, begeleiding en
nazorg zijn daarom essentieel. De teammanager
is hiervoor verantwoordelijk. Al enige tijd vragen
we aan de machinisten die door teammanagers uit
ons team zijn opgevangen, hoe ze deze opvang
hebben ervaren. Wij vragen dan specifiek naar
het managersgedrag. Heeft de manager goed
geluisterd? Is aan alles gedacht? Is er voldoende
zorg en aandacht ervaren? De opvang van onze
managers wordt door deze machinisten inmiddels
gewaardeerd met een 8+. Elke teammanager is
nieuwsgierig naar zijn ‘beoordelingen’. Geweldig
een 8, maar wat kan ik een volgende keer nog
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beter doen? De feedback van onze machinisten
helpt dan: ‘Toen je (goedbedoeld) wat water ging
halen, zat ik gevoelsmatig te lang alleen.’”

Tot slot
De medewerkerstevredenheid binnen de NS wordt
eens per twee jaar gemeten. Van alle medewerkers
waar Schaper verantwoordelijk voor is, wil 87%
zich graag extra inspannen voor het succes van de
NS. “We staan daarmee in de top tien binnen de
NS. Daar ben ik ronduit trots op!” ■
Erik Overdick helpt ondernemers en organisaties
om een werkomgeving te creëren die het beste
uit mensen haalt, waardoor duurzame resultaten
worden bereikt. Naast jarenlange ervaring als
ondernemer en bestuurder heeft Erik zich verdiept
in de wetenschap van psychologie en menselijk
gedrag binnen organisaties.
www.forwardcompany.nl

Nascholing en Opleiding in de GGZ
Kortere en langere leertrajecten voor hulpverleners in de GGZ en aangrenzende terreinen.
Leren wat voor u relevant is in een inspirerende interactie met topdocenten uit de praktijk,
in het hartje van Amsterdam.
Een selectie, gericht op positieve psychologie, uit ons aanbod:

Kinderen en Jeugdigen

Volwassenen en Ouderen

Oplossingsgerichte therapie
www.rino.nl/540 start 5 januari 2016

Oplossingsgerichte therapie: inleiding
www.rino.nl/758 10 oktober 2015

Oplossingsgericht werken in het onderwijs
www.rino.nl/188 start voorjaar 2016

Oplossingsgerichte korte psychotherapie
www.rino.nl/432 start 7 november 2015

Oplossingsgericht werken door de POHGGZ K&J
www.rino.nl/141 start 9 november 2015

Oplossingsgerichte therapie met ouderen
www.rino.nl/118 start voorjaar 2016

Amsterdam Solution Focused Community
www.rino.nl/751 10 november 2015

Chronische Psychiatrie
Oplossingsgerichte gespreksvoering introductie
www.rino.nl/392 14 september 2015
Oplossingsgerichte gespreksvoering verdieping
www.rino.nl/399 3 november 2015
Basistraining MGV bij mensen met
Dubbele Diagnose
www.rino.nl/395 start voorjaar 2016

Opleiding Oplossingsgerichte therapie
www.rino.nl/768 start voorjaar 2016
De oplossingsgerichte & narratieve
aanpak der dingen
www.rino.nl/838 start 14 januari 2016

Coachen
Oplossingsgericht coachen: basis
www.rino.nl/855 6 oktober 2015
Oplossingsgericht coachen: verdieping
www.rino.nl/869 start 3 november 2015
Positieve Psychologie
www.rino.nl/326 start 30 november 2015
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Stappenplan
voor ontwikkeling
sterke kanten

116

o
 ktober nr. 1 2015 | TPP

PRAKTIJK

Naar een ontwikkelingsgerichte
toepassing van de
sterke-kantenbenadering
Traditionele sterke-kantenmethoden leggen vooral de nadruk
op het identificeren van sterke kanten, terwijl juist het ontwikkelen van sterke kanten mensen kan helpen om beter te
functioneren. In dit artikel pleiten we daarom voor een ontwikkelingsgerichte toepassing van de sterke-kantenbenadering.
Het stappenplan voor het ontwikkelen van sterke kanten kan
daarbij een leidraad bieden.
■ Djoerd Hiemstra & Jelle Dijkstra

D

e missie van de positieve
psychologie is om “dat
wat goed is in mensen”
te versterken (Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000). In
lijn met deze missie zijn de afgelopen jaren
verschillende methoden ontwikkeld die
mensen kunnen helpen om hun sterke kanten
te ontdekken. Bekende methoden zijn VIA
Signature Strengths (www.viacharacter.org),
Strengths Finder (www.strengthsfinder.com)
en R2 Strengths Profiler (www.cappeu.com).
Al deze methoden beschikken over een eigen
taxonomie van persoonlijke kwaliteiten en
bieden een online zelf-assessmentinstrument
waarmee mensen kunnen bepalen welke
van deze kwaliteiten het meest op hen van
toepassing zijn. Daarnaast bieden ze tips,
adviezen en suggesties met betrekking tot
de manier waarop mensen hun persoonlijke
kwaliteiten beter kunnen leren kennen en
effectiever kunnen inzetten in hun werk, studie
en privéleven.

Identificeren versus Ontwikkelen
Een beperking van deze methoden is echter dat
zij veel aandacht besteden aan het identificeren van sterke kanten, maar weinig aan het
ontwikkelen van sterke kanten. In principe kan
het identificeren van sterke kanten een positieve
werking hebben. Uit de literatuur over zelf-affirmatie weten we bijvoorbeeld dat positieve
zelfbevestiging het vermogen tot zelfcontrole
kan versterken (Schmeichel & Vohs, 2009) en uit
onderzoek naar de effecten van feedback is bekend dat positieve feedback iemands motivatie
en inzet kan verhogen (Vallerand, 1997). Het is
echter de vraag of interventies die zich beperken tot of het identificeren van sterke kanten
een duurzame bijdrage leveren aan het optimaal
functioneren van mensen. Onderzoek van
Martin Seligman en collega’s laat bijvoorbeeld
zien dat als mensen hun sterke kanten identificeren, dit slechts een kortstondig positief effect
heeft op hun welbevinden. Als mensen daarentegen nieuwe activiteiten ondernemen die
aansluiten bij hun sterke kanten, dan heeft dit
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een veel langduriger effect op hun welbevinden
(Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005).
Verder blijkt uit onderzoek van Michele Louis
(2011) dat interventies die zich beperken tot het
identificeren van sterke kanten een entity mindset
kunnen bevorderen. Mensen met een entity mindset geloven dat hun kwaliteiten een gegeven zijn
waar ze weinig aan kunnen veranderen; een overtuiging die vaak belemmerend werkt in leersituaties (Dweck, 2012). Onderzoek van Baumeister en
collega’s (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs,
2003) laat verder zien dat positieve zelfbevestiging
ook een negatief effect kan hebben. In een studie
onder studenten die een examen aan het voorbereiden waren bleek bijvoorbeeld dat studenten
die tijdens het studeren positieve zelfbevestigende
boodschappen ontvingen, minder hard hun best
deden en slechter presenteerden dan studenten
die neutrale boodschappen ontvingen (Forsyth,
Lawrence, Burnette, & Baumeister, 2007).
In plaats van het affirmeren van sterke kanten,
kunnen we ons daarom beter richten op het
ontwikkelen van sterke kanten. Onderzoek van
Hiemstra en Van Yperen (2015) laat zien dat
mensen die werken aan het ontwikkelen van hun
sterke kanten meer intrinsiek gemotiveerd zijn en
bereid zijn zich harder in te zetten dan mensen die
werken aan het verbeteren van hun tekortkomingen (zie ook Meyers, Woerkom, Reuver, Bakk, &
Oberski, 2015). Onderzoek van Sheldon en Elliot
(1999) laat verder zien dat, naarmate mensen
meer intrinsiek gemotiveerd zijn, zij beter hun
best doen, vaker hun doelen bereiken en meer
voldoening ervaren als ze die doelen bereiken. Een
ontwikkelingsgerichte toepassing van de
sterke-kanten-benadering kan zodoende, in potentie, een reeks van positieve effecten teweegbrengen, van meer intrinsieke motivatie, tot meer
inzet, meer succes en meer voldoening (zie ook
Sheldon & Houser-Marko, 2001).

gerichte perspectief uitgewerkt in een leidraad
voor een persoonlijk ontwikkelingstraject (zie
figuur 1).
Het stappenplan is gebaseerd op het fasenmodel voor zelfgereguleerd leren (self-regulated
learning) van Zimmerman (1990). De aanpak
kan worden gezien als een specifieke strategie voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij
persoonlijke kwaliteiten de richting van het
ontwikkelingstraject bepalen (strength-based
self-regulated learning; Hiemstra & Van Yperen,
2015). Deze aanpak houdt in dat deelnemers:
(a) inzicht verwerven in hun persoonlijke kwaliteiten door middel van reflectie en gedragsoefeningen (stap 1, 2 en 3),
(b) op basis van dit inzicht doelen formuleren
die aansluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten

1. Je kwaliteiten benoemen

2. Je kwaliteiten beter leren kennen

3. Je kwaliteiten leren gebruiken

4. Je ontwikkelingsdoelen bepalen

5. Je sterke kanten ontwikkelen

Stappenplan voor het Ontwikkelen
van Sterke Kanten
In het stappenplan voor het ontwikkelen van
sterke kanten hebben we dit ontwikkelings-
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Figuur 1. Stappenplan voor het ontwikkelen van
sterke kanten

en die gericht zijn op het ontwikkelen van hun
sterke kanten (stap 4) en vervolgens
(c) doelgericht werken aan het ontwikkelen van
hun sterke kanten (stap 5).
In het stappenplan maken we onderscheid
tussen persoonlijke kwaliteiten enerzijds en
sterke kanten anderzijds (Hiemstra & Bohlmeijer,
2013). Persoonlijke kwaliteiten definiëren we
als positieve karaktereigenschappen; het zijn
kenmerken van iemands persoonlijkheid. Deze
persoonlijke kwaliteiten vormen het vertrekpunt
voor het ontwikkelingstraject. Sterke kanten
definiëren we als competenties waarin de per-

soonlijke kwaliteiten van mensen tot uitdrukking (realisatie) komen en die zij - binnen hun
vermogens - op hoog niveau beheersen; het zijn
bekwaamheden; iets wat iemand goed kan; een
samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes. Het ontwikkelen van sterke kanten vormt
het doel van het ontwikkelingstraject; het gaat
erom ergens beter in te worden. In het traject
werken de deelnemers aan het ontwikkelen van
hun sterke kanten door tijd en energie te steken
in persoonlijke en professionele ontwikkelingsactiviteiten. Dit kunnen in principe alle activiteiten zijn die bijdragen aan het ontwikkelen van
iemands bekwaamheden.

De missie van de positieve
psychologie is om ‘dat wat
goed is in mensen’
te versterken
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Het traject bestaat uit vijf opeenvolgende
stappen: (1) Je kwaliteiten benoemen, (2) Je
kwaliteiten beter leren kennen, (3) Je kwaliteiten leren gebruiken, (4) Je ontwikkelingsdoelen
bepalen en (5) Je sterke kanten ontwikkelen.
Het stappenplan is uiteraard een model. In de
praktijk zal altijd sprake zijn van een iteratief
proces (zie Sutherland, 2014), waarbij de activiteiten in eerdere stappen (bijvoorbeeld ‘Je kwaliteiten leren gebruiken’) tevens bijdragen aan de
doelen van latere stappen (bijvoorbeeld ‘Je sterke kanten ontwikkelen’) en de uitkomsten van
latere stappen (bijvoorbeeld ‘Je sterke kanten
ontwikkelen’) weer aanleiding kunnen geven
tot het opnieuw doorlopen van eerdere stappen
(bijvoorbeeld ‘Je kwaliteiten benoemen’).
Hieronder lichten we de opeenvolgende stappen kort toe en geven we een aantal voorbeelden van oefeningen die deelnemers in de
verschillende stappen kunnen doen.
1. Je kwaliteiten benoemen
In stap 1 krijgen de deelnemers een vocabulaire
aangereikt dat hen helpt om na te denken en te
communiceren over hun persoonlijke kwaliteiten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
online zelf-assessmentinstrumenten zoals de
VIA, Strengths Finder, R2 Strengths Profiler. In
Tabel 1 zijn enkele voorbeelden weergegeven
van de termen die deze instrumenten gebruiken
om persoonlijke kwaliteiten te benoemen. Bij
deze instrumenten vullen de deelnemers een
online vragenlijst in en krijgen zij de uitkomst

teruggekoppeld in de vorm van een persoonlijke
kwaliteiten top vijf.
2. Je kwaliteiten beter leren kennen
In stap 2 ondernemen de deelnemers activiteiten om hun persoonlijke kwaliteiten beter te
leren kennen. Een voorbeeld van een oefening
die deelnemers in deze stap kunnen doen, is het
bespreken van de uitkomst van het zelfassessment met een aantal goede bekenden.
In dit gesprek laten de deelnemers de uitkomst
van het assessment aan hun gesprekspartner
lezen en vragen zij of de ander deze kwaliteiten
in hen herkent en, als dat het geval is, of de
ander concrete voorbeelden kan geven van situaties waarin een bepaalde kwaliteit naar voren
kwam. Dit genereert positieve feedback, maar is
tevens een ‘reality check’: iemand kan zelf denken over bepaalde kwaliteiten te beschikken,
maar herkennen anderen die ook?
3. Je kwaliteiten gebruiken
In stap 3 leren de deelnemers hun persoonlijke
kwaliteiten bewust in te zetten in concrete
situaties. Een voorbeeld van een oefening die
deelnemers in deze stap kunnen doen is het
benoemen van een aantal concrete successen
waar zij trots op zijn. Volgens analyseren zij hoe
zij hun persoonlijke kwaliteiten hebben ingezet
bij het bereiken van dit succes. Daarna onderzoeken de deelnemers of zij hun kwaliteiten op
vergelijkbare manier kunnen inzetten bij een
taak, opdracht of doel waar zij in te toekomst
aan willen werken.

Tabel 1. Voorbeelden van persoonlijke kwaliteiten
VIA
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Strengths Finder
Curiosity
Judgment
Love of Learning
Perspective
Wisdom
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Analytical
Connectedness
Ideation
Input
Learner

R2 Strengths Profiler






Authenticity
Creativity
Curiosity
Judgement
Listener

4. Je ontwikkelingsdoelen bepalen
Stap 4 vormt de kern van het ontwikkelingstraject. Op basis van de inzichten uit de voorgaande
stappen, formuleren deelnemers hun ontwikkelingsdoel in de vorm van een persoonlijke kerncompetentie (hun beoogde sterke kant). Dit is een
specifieke bekwaamheid of vaardigheid, of een
specifiek kennisgebied, waar de deelnemer goed
in wil worden. Een voorbeeld van een oefening
die deelnemers in deze stap kunnen doen, is het
maken van een overzicht van alle dingen die zij
tijdens hun leven graag zouden willen doen, willen
meemaken, willen kunnen, of willen bereiken. Vervolgens strepen zij aan de hand van verschillende
motivatiecriteria (zie figuur 3) steeds doelen weg,
totdat uiteindelijk die doelen overblijven waarvoor
zij het meest (intrinsiek) gemotiveerd zijn en die het
beste aansluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten.
5. Je sterke kanten ontwikkelen
In stap 5, tot slot, bedenken, plannen en ondernemen de deelnemers de concrete activiteiten om
aan hun ontwikkelingsdoel - hun beoogde sterke
kant - te werken. Dit kunnen bijvoorbeeld oplei-

dings- en ontwikkelingsactiviteiten zijn, zoals cursussen, trainingen, workshops, stages, coaching,
supervisie, etc. In de context van het werk kan ook
worden gedacht aan ‘job crafting’
(Wrzesniewski & Dutton, 2001), waarbij medewerkers nieuwe activiteiten initiëren of bepaalde
taken, projecten of klanten ruilen met collega’s.
Daarnaast bieden vrijetijdsactiviteiten veel mogelijkheden tot zelfontplooiing: sociale activiteiten,
sport, hobby’s, reizen, enzovoort. Iedere denkbare
activiteit die bij kan dragen aan het ontwikkelen
van sterke kanten kan onderdeel zijn van het
persoonlijk ontwikkelingsplan.

Toepassing in de praktijk
Het stappenplan voor het ontwikkelen van sterke
kanten kan zowel in de praktijk van het onderwijs, de zorg, als het personeelsmanagement
worden toegepast. Een concreet voorbeeld van de
toepassing van het stappenplan is het Werkboek
Talentenwijzer (www.talentenwijzer.com). In dit
werkboek hebben we het stappenplan gebruikt
als leidraad voor de opzet van een talentontwikkelingstraject voor studenten in het hoger beroeps-

Motivatieprincipes
In het Stappenplan voor het ontwikkelen van sterke kanten worden verschillende motivatieprincipes toegepast waarvan bekend is dat ze het functioneren van mensen kunnen bevorderen.
De belangrijkste zijn:
•
•
•
•
•

Intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000): deelnemers werken aan doelen die voortkomen
uit hen zelf, in plaats van aan doelen die opgelegd zijn door anderen.
Self-efficacy (Bandura, 1993): deelnemers werken aan doelen en activiteiten waarvan ze de
overtuiging hebben dat ze er goed in zijn.
Incremental mindset (Dweck, 2012): deelnemers streven ernaar om zichzelf te verbeteren in
plaats van te wedijveren met anderen.
Expectancy Value (Eccles & Wigfield, 2002): deelnemers werken aan doelen die ze haalbaar
en belangrijk vinden.
Goal setting (Locke & Latham, 2002): deelnemers werken aan specifieke en uitdagende
doelen.

Figuur 3. Motivatieprincipes
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onderwijs. In de zorg kan het ontwikkelen van
sterke kanten bijdragen aan het versterken van
de eigen kracht van cliënten en patiënten; eventueel in combinatie met meer probleemgerichte
interventies. In het personeelsmanagement kan
het stappenplan worden toegepast in het kader
van professionele ontwikkelingstrajecten, loopbaantrajecten, of inclusieve talentontwikkelingsprogramma’s (zie ook de bijdrage van Meyers
elders in dit blad).

Literatuur
•

•

Vervolgonderzoek
Op dit moment weten we dat het basisprincipe
achter de ontwikkelingsgerichte toepassing
van de sterke-kantenbenadering werkt. Het
ontwikkelen van sterke kanten kan de intrinsieke
motivatie (Hiemstra & Yperen, 2015), de inzet
(Hiemstra & Yperen, 2015; Woerkom, et al.,
2015), en het welbevinden (Seligman, et al.,
2005) van deelnemers bevorderen. Om de langetermijneffecten van een ontwikkelingsgerichte
sterke-kantenbenadering in kaart te brengen is
meer onderzoek nodig. Er is met name behoefte
aan meer longitudinaal en praktijkgericht onderzoek, zowel in de context van het onderwijs, de
zorg, als het personeelsmanagement. ■
Drs. Djoerd Hiemstra (1967) is psycholoog (NIP).
Hij werkt als beleidsadviseur aan de NHL-Hogeschool en doet onderzoek aan Rijksuniversiteit
Groningen op het gebied van talentontwikkeling
en prestatiemotivatie.
Dr. Jelle Dijkstra (1952) is sociaal-pedagoog en
andragoog. Hij is als lector Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht verbonden aan de NHL
Hogeschool. Het lectoraat verricht onder andere
longitudinaal onderzoek naar de vraag welke
competenties/talenten studenten het best kunnen ontwikkelen om na hun afstuderen bij te
kunnen dragen aan versterking van leiderschap
en innovatiekracht in de samenleving.

Meer informatie
www.talentenwijzer.com
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Naar een bloeiende samenleving

Onze kijk op gezondheid bepaalt hoe we de gezondheidszorg inrichten. Gezondheid, in de
ogen van Walburg, is een dynamisch vermogen dat nodig is voor bloei en ontwikkeling en om
verstoringen zoals ziekte te voorkomen. Dat vermogen kunnen we inzetten om te floreren,
maar we kunnen het ook uitputten. Het behoud van gezondheid vergt net zo’n duurzame
instelling als het behoud van de aarde. Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen gezondheid.
En die is te belangrijk om over te laten aan de gezondheidszorg die volledig is ingericht op
herstel bij ziekte.
Het boek Positieve gezondheid geeft aan hoe er in de gehele levensloop kansen zijn om
gezondheid te bevorderen, hoe ongelijkheid op het gebied van gezondheid voorkomen kan
worden en wat dat betekent voor het beleid op scholen, bedrijven en gemeentes. Positieve
gezondheid is daarmee een boek voor iedereen die betrokken is bij de eigen gezondheid en
bij de condities waaronder mensen gezond blijven en tot bloei komen.
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