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Geluk is een breed begrip. Je
denkt hierbij misschien niet snel
aan de combinatie met je werk.
Veel mensen denken geluk alleen
te vinden in hun privéleven. Maar
wist je dat mensen die gelukkig
zijn in hun werk ook gelukkiger
zijn in hun privéleven? Verder
presteren ze beter op het werk en
zijn ze productiever en creatiever.
Waardoor uiteindelijk de klanttevredenheid vergroot wordt. Ook
buiten het werk hebben medewerkers er profijt van en gaan
gelukkiger door het leven.
De Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD) wil het
werkgeluk van haar medewerkers
helpen te vergroten. De eerste
stap daarvoor is een nieuw Medewerkertevredenheidsonderzoek
(MTO) dat vorige week is gestart
onder bijna 1.000 medewerkers,
dat werkgeluk centraal stelt.
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Meten is weten
& gissen is missen
TEVREDEN MEDEWERKERS
MTO’s worden binnen de GRD al jaren
uitgevoerd. Klassieke MTO’s gaan over de
tevredenheid van de medewerkers. Bij het
MTO dat we ditmaal doen, is werkgeluk
het thema. Werkgeluk is een bonus op de
combinatie van bevlogenheid en betrokkenheid. Dat je werk in balans is met je privéleven en je met plezier naar je werk gaat.
Voor dit onderzoek is het HappinessBureau ingeschakeld. Een gespecialiseerd
bureau dat organisaties die het werkgeluk
van hun medewerkers wil helpen vergroten adviseert en ondersteunt. Dat is nou
precies wat Arri Hartog voor ogen heeft.
‘’We werken allemaal hard aan en voor een
organisatie. Het is zo ontzettend belangrijk
om met elkaar een goede sfeer en cultuur
neer te zetten. Dat is het begin van het
creëren van werkgeluk. ‘’
Lucas Swennen, mede-eigenaar van het
HappinessBureau, neemt ons mee in het
onderzoek: ‘’We beginnen het onderzoek
met een enquête die wordt verstuurd aan
de bijna 1.000 medewerkers. De vragen
verschillen van hoe je geluk ervaart op je
werk en daarnaast in je privéleven, of er
ruimte is om jezelf te ontwikkelen tot het
vertrouwen in het management. De vragen
hebben zo enerzijds het perspectief van
de medewerker en anderzijds dat van de
organisatie. Het is van belang dat iedereen
meedoet, want hoe hoger de respons, hoe
betrouwbaarder de rapportages zijn.” De
rapportages worden gedeeld met het management van de GRD en het management
van de organisaties daarbinnen. Afhankelijk
van de resultaten worden acties gezamenlijk en op teamniveau vastgesteld. Lucas:
“Het is onze ervaring dat een maatwerk-aanpak het beste werkt. Bij het ene
team is het wellicht belangrijk meer aandacht aan waardering te besteden; bij het
andere is dat de sfeer op de afdeling. Het
verschilt zelfs van persoon tot persoon.”

voor het vergoten van het werkgeluk. Meten is weten en gissen is missen. Door onderzoek
krijg je een startpunt om je organisatie vanuit daar weer verder te ontwikkelen. Werkgeluk is iets waar je gezamenlijk naar moet streven.”
WAT IS WERKGELUK?
Volgens het HappinessBureau is werkgeluk een doel waar je naar moet streven als
organisatie. Het gaat om het gevoel dat een medewerker krijgt van het eerste sollicitatiegesprek tot het uit dienst gaan en alles wat daar tussen zit. Werkgeluk zit niet alleen
in de waardering door een goed salaris, complimenten krijgen, het zelf mogen invullen
van je functie of het krijgen van een telefoon en laptop van de zaak. Werkgeluk gaat
verder dan dat. Het gaat er om wat medewerkers belangrijk vinden en waar ze blij van
worden. De een vindt het belangrijk om een gezamenlijk doel na te streven. Terwijl een
ander zich gelukkiger voelt als er
een prettige sfeer hangt en er niet
wordt geroddeld. Gezien en gehoord
worden staat bij veel mensen hoog
in het lijstje als het gaat om werkgeluk. ‘’Met dit onderzoek kijken we
niet alleen naar de organisatie als
geheel. We willen op teamniveau het werkgeluk vergroten. Je kunt niet al je medewerkers
hetzelfde aanbieden om het werkgeluk te vergoten. Het zit veel meer op team- of zelfs
individueel niveau.’ Naast wat de organisatie kan doen om het werkgeluk te vergroten
heeft iedereen natuurlijk ook de eigen verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met
het eigen werkgeluk, of zoals wij zeggen “Werkgeluk is tweerichtingsverkeer, het moet
van twee kanten komen”, aldus Gea.

Werkgeluk is een doel
waar je naar moet streven
als organisatie

Aan de hand van de uitkomsten adviseert het HappinessBureau de GRD en de afzonderlijke organisaties hoe zij het werkgeluk bij hun medewerkers (verder) kunnen vergroten.

Ben jij benieuwd naar hoe het met jouw werkgeluk staat? Als je het onderzoek invult kun je de
optie aanvinken om een persoonlijk rapport te ontvangen en kun jij kijken hoe je ervoor staat
vergeleken met je collega’s. Dit rapport wordt alleen aan jou verstrekt. Alle gegevens van de
deelnemers worden anoniem verwerkt in de organisatie brede rapportage.

Gea Peper, oprichter van het HappinessBureau: “Je kunt als organisatie mensen niet
gelukkig maken, maar wel de randvoorwaarden creëren in een omgeving waar jij
als directeur de leiding hebt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn het startpunt
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Gea Peper en Lucas Swennen, oprichters Happinessbureau en Paul van den Wijngaart,
algemeen directeur GRD

