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Waardering 
wordt 

gewaardeerd
Verbinden en waarderen op de werkvloer vormen 

hefboom voor meer bevlogenheid

door Bert Verleysen

Met een psychologisch survey bij ruim 400 medewerkers uit verschillende organisaties in 

Vlaanderen en Nederland onderzochten wij wat Appreciative Inquiry doet bij een individu-

ele medewerker. Om AI te onderzoeken hebben wij ons gebaseerd op de dubbele actie-spiraal 

die het DNA van AI als veranderingsmethodiek wordt genoemd: (a) connecting of het actief 

bouwen aan kwaliteitsvolle relaties om elkaar tot ontwikkeling te brengen en (b) appreciation: 

het kunnen zien van een sluimerend potentieel en dit potentieel groeikans geven. Appreci-

ation is verder gekenmerkt door (a) tracking, het opzoeken van het potentieel in mensen en 

systemen, en (b) fanning, dat klein vuurtje van potentieel aanwakkeren tot een enorm vuur.

Wij onderzochten of medewerkers die meer appreciation en 

connecting vertonen ook meer bevlogen in het werk staan. 

Bevlogenheid duidt op meer vitaliteit, wat aangeeft dat men 

zinvol bezig is met inspirerende taken waardoor de tijd op een 

aangename manier voorbijvliegt. Uit onderzoeken blijkt dat 

medewerkers meer bevlogen zijn als er voldaan wordt aan ei-

gen psychologische behoeften. Deze psychologische basisbe-

hoeften zijn (a) de behoeften aan competentie, of het gevoel van 

het te kunnen; (b) de behoefte aan autonomie, of het gevoel van 

zelf de touwtjes in handen te hebben en ten slotte (c) de behoef-

te aan verbondenheid of het gevoel erbij te horen.

Samenvattend veronderstellen wij dat de dubbele spiraal, con-

necting en appreciation, binnen een AI-aanpak zorgt voor een 

werkklimaat waar de psychologische basisbehoeften aan auto-

nomie, competentie en verbondenheid worden voldaan, zodat 

medewerkers ook meer bevlogenheid rapporteren.

Hiervoor werd een online vragenlijst afgenomen bij 

medewerkers uit organisaties die vertrouwd waren met AI en 

ook bij medewerkers uit organisaties zonder ervaring met een 

AI-aanpak.

Figuur 1: De gemiddelde scores op de variabelen per onderzoeksgroep
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De resultaten tonen dat medewerkers uit organisaties met een 

AI-aanpak meer connecting en meer appreciation rapporteren 

dan medewerkers uit organisaties zonder een AI-aanpak. Ook 

zien we dat de bevlogenheid, en de voldoening van de psycholo-

gische basisbehoeften hoger is bij medewerkers uit AI-organisa-

ties. Behalve voor het voldoen van de behoefte aan competen-

tie, zijn alle verschillen statistisch significant en op basis van de 

effectmaten bovendien vrij groot te noemen.

Verdere statistische analyses tonen dat bevlogenheid signi-

ficant voorspeld wordt door het verschil tussen organisaties 

met of zonder AI-ervaring. In organisaties met een AI-aanpak 

rapporteren medewerkers meer connecting, waardoor beter 

voldaan wordt aan de behoefte van autonomie zodat ze meer 

 bevlogen aan de slag gaan. Verder rapporteren medewerkers 

uit organisaties met een AI-aanpak significant meer appreci-

ation waardoor de behoefte aan verbondenheid beter wordt 

voldaan.

Figuur 2: De onderzochte verbanden tussen de onderzochte variabelen. De 

significante verbanden zijn aangegeven met een volle lijn. Bij de pijlen staan 

de regressiecoëfficienten. Boven de variabele staat de verklaarde variantie.

 

Samenvattend kunnen we besluiten dat een AI-aanpak, met 

meer connecting en appreciation, duidelijk zorgt voor meer be-

vlogenheid bij medewerkers. Hierbij speelt vooral het voldoen 

van de psychologische behoefte aan autonomie een belangrijke 

rol. Voor de toekomst zal het belangrijk zijn om te onderzoeken 

welke factoren connecting en appreciation beïnvloeden zodat 

leidinggevenden handvaten krijgen om een AI-proces succesvol 

toe te passen en zo bevlogenheid te versterken waardoor orga-

nisaties floreren en medewerkers excelleren.

dit onderzoek is volledig te lezen op www.beverconsult.be. 
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