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de nood om positieve relaties op te bouwen met anderen
zich geliefd en goed omringd te voelen door anderen
voor anderen te zorgen

het kunnen delen van gedachten en gevoelens met collega’s. Dit zorgt ervoor dat medewerkers het
gevoel hebben ‘ergens bij te horen’, wat een positief effect heeft op het welzijn van de
medewerker. 
het verkrijgen van sociale steun. Sociale steun zorgt ervoor dat we onze gedachten en gevoelens
kunnen en mogen delen met anderen. Het kunnen delen met collega’s, leidinggevenden en
begeleiders zorgt ervoor dat stressreacties verminderen. Sociale steun is een belangrijk
‘geneesmiddel’ tegen stress. 

Geef medewerkers het gevoel dat ze deel van het team zijn.
Creëer voor medewerkers de mogelijkheid om ook met anderen, buiten het eigen team, te
praten.
Er kan en mag over het werk gepraat worden op de werkvloer.
De aanwezigheid van een vaste vertrouwenspersoon die makkelijk benaderbaar én
beschikbaar is (bv.: een meter/peter of buddy). Medewerkers hechten hier meer belang aan dan
het hebben van een vast team.
Voldoende vrijheid en ruimte hebben om individueel te pauzeren.
Samenwerken (en het aangaan van sociale relaties) lukt beter bij eenvoudige taken.

Evenwicht bewaken tussen arbeidsactiviteiten en sociaal aspect. Duidelijke afspraken maken
over plaats en tijd voor sociale relaties op de werkvloer. Er is immers niet altijd tijd voor een
praatje. Daarnaast kan het andere medewerkers storen. Communicatietraining en afspraken
maken kunnen medewerkers en begeleiders ondersteunen om grenzen duidelijk aan te geven.
In grote groepen is het makkelijker om “op te gaan in de menigte” en zijn de groepsverwachtingen
minder hoog en uitgesproken. Wees aandachtig voor opname in de groep, én reageer snel op
negatieve signalen zoals bv. roddelen en pesten. 
In kleine groepen worden sociale vaardigheden nog belangrijker. Voor nieuwkomers in de groep
kan dit een grote druk creëren om te worden aanvaard. 
Sociale relaties beperken zich niet alleen tot het eigen team. Sociale relaties kunnen ook deel
uitmaken van het takenpakket. Bijvoorbeeld: de post rondbrengen, contact met bezoekers aan het
onthaal, contact met de klanten en leveranciers…. Deze sociale contacten zijn evenzeer waardevol.
Wanneer een medewerker minder sociale steun krijgt dan waar hij nood aan heeft, kan zich dat
mogelijk uiten in een verminderd productief gedrag op de werkvloer. 

1.Definitie sociale relaties

 Sociale relaties kunnen we begrijpen als: 

Voordelen van sociale relaties in de job zijn:

2.    Voorwaarden voor sociale relaties op de werkvloer

3.Aandachtspunten 
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de mate waarin de medewerker inspraak heeft over wat er moet worden uitgevoerd
(taakbevoegdheid)
de mate waarin men inspraak heeft over hoe het moet worden uitgevoerd
(beslissingsbevoegdheid)

meer zelfstandigheid in het werk maakt dat medewerkers zich meer verantwoordelijk voelen voor
het eindresultaat van hun prestaties.
autonomie stimuleert het leren van nieuwe skills. Men wordt immers uitgedaagd om zelf na te
denken over hoe en wat.
er is een verband tussen autonomie, welzijn en motivatie. Hoe meer autonomie mensen ervaren,
hoe beter medewerkers zich voelen op de werkvloer en hoe hoger de motivatie ten opzichte van
het werk.

Bied medewerkers inspraak door een verbeterbord of een 5-minutenoverleg, hou de
groepsgrootte hierbij beperkt.
Zorg dat deze inspraakmomenten laagdrempelig zijn: live en face-to-face. Zo betrek je ook
medewerkers die verbaal minder sterk zijn of minder assertief zijn. 
Het geven van autonomie is afhankelijk van de opdrachten. Rond kwaliteit en tempo is er vaak
weinig inspraak mogelijk. Rond het bepalen van pauzemomenten kan hier dan weer wel ruimte
voor zijn. 

Een teveel aan autonomie heeft een negatief effect op het welzijn van de medewerker. Het blijft
belangrijk dat medewerkers zich voldoende ondersteund en betrokken voelen op het werk.
In situaties waar de mogelijkheid tot het bieden van autonomie beperkt zijn, wordt het belangrijk
het “waarom” van de werkinstructies voldoende uit te leggen. Wanneer medewerkers
begrijpen ‘waarom zoiets moet’, geeft het de medewerker de mogelijkheid om zelf het belang van
een bepaalde taak in te zien en hier achter te staan. Zo kan de nood aan zelfstandigheid alsnog
worden ingevuld. Daarnaast kan men de medewerker ook laten “kiezen” tussen vooraf bepaalde
mogelijkheden.
sommige medewerkers hebben weinig verwachtingen wat betreft zelfstandigheid/inspraak in
hun job, of zijn er cognitief niet toe in staat een eigen inbreng te doen. Deze medewerkers hebben
vaak eerst nood aan ervaring op te doen alvorens ze een mening kunnen vormen.

1.Definitie autonomie

Autonomie is:

Voordelen van autonomie in de job zijn: 

2.Voorwaarden voor autonomie op de werkvloer

3. Aandachtspunten
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eenvoudige taken
lage fysieke belasting
lage werkdruk en rustige werkomgeving 

Bevraag bij de aanwerving de nood aan eenvoudig of complex werk, ook al zijn de capaciteiten
van de medewerker hoger. Personen met een lichte intellectuele beperking vragen soms bewust
naar eenvoudig werk. Dit houdt soms verband met hun motivatie om te gaan werken (status,
bijleren, structuur zoeken, eenvoudige handelingen om ‘gedachtenstroom’ te kunnen onderbreken,
…). Daarnaast kunnen personen met een psychische aandoening of autisme de veiligheid en
zekerheid van eenvoudig werk verkiezen boven de uitdagingen van wat complexer werk.
Algemene ervaring is dat mensen die zich goed voelen in eenvoudige taken, er doorgaans ook sterk
gemotiveerd voor zijn. 
Medewerkers die starten in zeer eenvoudig werk, en vanuit het comfort en de rust die hieruit
voortvloeit, kunnen zich toch verder ontwikkelen tot een stuk moeilijker werk. 
Ga in dialoog over de complexiteit van het werk, en voorzie desgevallend mogelijkheden tot
aanpassing van het takenpakket van de medewerker tijdens de werkuitvoering. 

Medewerkers durven niet altijd vragen naar eenvoudig werk. Dit is afhankelijk af van de
medewerker en in welk soort gesprek deze vraag tot uiting komt. Tijdens een individueel
coachingsgesprek (bijvoorbeeld POP-gesprek of sociale dienst,…) kan dit gemakkelijker. Daarnaast
is het niet voor iedereen makkelijk om aan te geven wanneer iets te moeilijk is. Dit kan immers
aanvoelen als een mislukking. Medewerkers geven dit dus niet altijd duidelijk aan door
onzekerheid. Er wordt wel vaak gemerkt dat er “iets” aan de hand is (verminderde prestaties,…)
waardoor hier wel een gesprek kan worden over aangegaan.
Risico op ‘foutief’ inschatten van eigen mogelijkheden. Sommige medewerkers overschatten de
eigen competenties en hebben daardoor een onrealistisch beeld van de eigen mogelijkheden op de
werkvloer. Regelmatige opvolging via evaluatie/feedbackmomenten kunnen dit (deels)
ondervangen.
Taken kunnen als “te eenvoudig” worden beleefd. Medewerkers ervaren dan de taken als
weinig zinvol. Dit kan vermeden worden door duidelijk te maken waarom ook die taken belangrijk
zijn als je naar het totale plaatje kijkt.

1.Definitie eenvoudig werk

Onder eenvoudig werk verstaan we: 

Het ervaren van werkdruk is voor iedereen anders en bijgevolg subjectief. Deze werkdruk kan door
andere factoren beïnvloed worden, bijvoorbeeld de emotionele belasting. Nagaan waarom en hoe er
werkdruk ontstaat bij de medewerker, is dus de boodschap. 

2.Voorwaarden voor eenvoudig werk op de werkvloer

3.Aandachtspunten
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voldoende/regelmatige pauzes.
de mogelijkheid om zelf aan te geven wanneer men een pauze nodig heeft
gepaste faciliteiten waar men (individueel) kan ontspannen/tot rust komen
de mogelijkheid om, wanneer nodig, het werktempo aan te passen

Voorzie mogelijkheden tot extra rustmomenten of aangepaste werktijden. Het creëren van
aangepaste/extra pauzes is vaak moeilijk realiseerbaar, anderzijds kan dit voor bepaalde personen
het verschil betekenen tussen slagen of niet slagen in betaalde tewerkstelling. Binnen individuele
trajecten en uit medische noodzaak is dit makkelijker te realiseren. Tenslotte kan deeltijdse
tewerkstelling leiden tot comfortabel werk, waarbij (werk)belasting afneemt. 
De nood aan extra rustmomenten of aangepaste werktijden moet dus individueel worden bekeken
op voorwaarde dat dit de normale werking (geldende regels) van de organisatie niet hindert.

Kader individuele pauzemomenten ook naar de collega’s. Wanneer niet duidelijk is waarom de ene
medewerker kan pauzeren en de andere niet, kan dit gevoelens van onrechtvaardigheid
oproepen, met weerstand en verminderde productiviteit als mogelijke gevolgen.
Bespreek de vraag naar (extra) pauzemomenten, zeker wanneer niet op deze vraag kan worden
ingegaan. Mogelijks kan een aanpassing van het werktempo ook een oplossing bieden.
Bij collectieve pauzemomenten: wil de medewerker graag samen met de collega’s zijn pauze
doorbrengen of liever individueel? Mogelijks geraken medewerkers tijdens de werkuitvoering
sterk overprikkeld en hebben zij nood aan een prikkelarme omgeving tijdens de
pauzemomenten. Niet elke organisatie heeft daar de mogelijkheid toe op dit moment.

1.Definitie comfortabel werk

 Comfortabel werk begrijpen we als werk dat zich kenmerkt door:

Daarnaast kan ook gekeken worden naar de invulling van deze pauzemomenten. Pauze staat immers
niet steeds gelijk aan “niets doen”. Voor mensen met een (ernstige) cognitieve beperking kan het een
sterke meerwaarde betekenen om, naast de werkuitvoering, alternatieve, zinvolle activiteiten te
voorzien. Deze activiteiten kunnen verder bijdragen aan de ontwikkeling van sociale en motorische
vaardigheden. Vooral bij een deeltijdse tewerkstelling kan dit overwogen worden.

2.Voorwaarden voor comfortabel werk op de werkvloer

3.    Aandachtspunten 
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Informeel. Hou het eenvoudig en efficiënt. Vaak zit het immers in de kleine dingen, zoals een
schouderklopje, een gewone bevestiging of een extra bedankje bij speciale gelegenheden (bv. een
verjaardag). Tot slot blijft het geven van feedback over groepsprestatie door middel van een bord
met visuele info naar output (kwaliteit en tempo), een populair middel.
Formeel. Kies een moment. Sommige medewerkers hebben feedback nodig om een taak te
kunnen ‘afronden’. Dit kan ook door visualisatie op vaste tijdstippen (dag, week, maand) of tijdens
een vijf-minutenoverleg. Doorgaans komt deze feedback van de directe leidinggevende, maar dit
kan een collega of peter / meter zijn.

Let op dat te veel feedback geven niet overkomt als ”controleren”. Op deze manier verliest de
medewerker verantwoordelijkheidsgevoel over zijn werk.
Mensen met een intellectuele beperking hebben vaak een hogere nood aan erkenning. Soms
daalt deze nood na verloop van tijd wel en is dit enkel nodig bij nieuwe taken of een nieuwe
werkomgeving, omwille van onzekerheid of faalangst.
Communicatietraining. Het geven van feedback vraagt goede communicatievaardigheden. Niet
iedereen is even verbaal onderlegd. Opleiding en oefening in het geven van feedback zorgt op dit
gebied voor grote vooruitgang.

1.Definitie feedback/erkenning

Feedback is de mate waarin medewerkers duidelijke info verkrijgen over de resultaten van hun
werk/prestaties. 

Dit zorgt ervoor dat medewerkers begrijpen wat er van hen wordt verwacht, hoe goed ze presteren en
wat hiervan het resultaat is. Dit heeft een positief effect op de motivatie van de medewerker. 

2.Voorwaarden voor feedback op de werkvloer

3.    Aandachtspunten
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Geef de mogelijkheid aan medewerkers om de vraag naar meer variatie te kunnen stellen.
Mensen met een grote vraag naar variatie zullen dit dan dikwijls expliciet aangeven. 
Variatie houdt in dat de medewerker de mogelijkheid heeft om verschillende taken binnen 1 dag
uit te voeren; 
Kondig variatie vooraf aan. Zoniet kan dit stress meebrengen voor de medewerker. Zeker
wanneer men gedurende langere tijd gewend is om hetzelfde te doen. 

De werkomgeving is een bepalende factor in de mate waarin men variatie kan aanbieden. Niet
elke organisatie heeft immers een even ruim aanbod aan activiteiten. Men kan echter ook met een
beperkt aanbod aan activiteiten ingaan op de vraag naar variatie. In gesprek gaan met de
medewerker is belangrijk, en zo kan er naar (beperkte) oplossingen gezocht worden. Iedere vraag
naar variatie individueel bespreken, en vooral niet negeren, is dus de boodschap. 

1.    Definitie variatie

Taakvariatie is de mate waarin de jobinhoud een afwisselend takenpakket omvat en beroep doet op
verschillende vaardigheden van de medewerkers.

De mate van variatie in het takenpakket heeft een sterk effect op het welbevinden van de medewerker. 

2.Voorwaarden voor variatie op de werkvloer

3.Aandachtspunten
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