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Begrippenlijst 
In de begrippenlijst worden drie begrippen toegelicht die in het onderzoek gebruikt worden.  

Leefkracht 

Leefkracht is een begrip dat in het DNA van Menzis zit. Het betekent meer dan alleen vitaliteit. Het 

gaat om het sociaal, mentaal en fysiek welbevinden van mensen. Leefkracht bestaat uit de volgende 

vier domeinen: 

• Voeding  

• Beweging  

• Ontspanning 

• Meedoen in de maatschappij 

Dit onderzoek richt zich op ontspanning.  

Leefkrachtambassadeur  

Leefkrachtambassadeurs hebben affiniteit met leefstijl en enthousiasmeren collega’s op de 

werkvloer om bewuster met hun gezondheid bezig te zijn. Als medewerker maken zij collega’s warm 

voor alles omtrent een gezonde leefstijl. 

 

Voorleven  

Met voorleven wordt bedoeld dat Menzis graag het goede voorbeeld wil geven en voorloper wil zijn 

op het gebied van een gezondere werkomgeving.  
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Voorwoord 
In opdracht van de Hanzehogeschool te Groningen en in kader van het afstudeertraject Facility 

Management voor het jaar 2018-2019 is dit adviesrapport tot stand gekomen.    

Ik ben een vierdejaars student Facility Management die het afstudeertraject heeft afgerond met als 

opdrachtgever Innovatiewerkplaats Healthy Workplace. De casusorganisatie van het vraagstuk is 

Menzis Groningen.  

Voorafgaand aan het verslag wil ik mijn afstudeerbegeleider en opdrachtgever Gea Posthumus 

bedanken voor de goede begeleiding en de wekelijkse overlegmomenten. Daarnaast wil ik de 

opdrachtgevers Jan Gerard Hoendervanger en Justin Timmer bedanken voor de uitdagende 

opdracht, de feedback en de wekelijkse Healthy Workplace meetings. Vervolgens wil ik graag Menzis 

bedanken voor het aanbieden van de locatie, de vriendelijkheid en gastvrijheid. Daarnaast wil ik ook  

een aantal medewerkers van Menzis in het bijzonder bedanken. Sandra Welgraven, als mijn interne 

contactpersoon. Bart in ’t Velt voor de hulp tijdens de VR interventie. En Marieke Meyer, Monique 

Mondria en Reina Buursen, omdat zij de tijd hebben genomen voor een interview. Ook wil ik alle 

deelnemers van de VR interventie en de respondenten van de enquête bedanken voor de input voor 

mijn onderzoek. Tot slot wil ik Jaap Wijnja, Martijn Vos en de medestudenten uit de 

begeleidingsbijeenkomsten bedanken die mij tijdens deze periode voorzagen van feedback en 

beantwoording van mijn vragen.    

Ik hoop dat u dit adviesrapport met plezier leest. Ik heb zelf veel geleerd tijdens het uitvoeren en het 

schrijven van dit onderzoek. Ik wens u veel leesplezier.   

 

Met vriendelijke groet,  

Dorette van Dijken 
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Managementsamenvatting  
‘Om goed te functioneren moet inspanning worden afgewisseld met ontspanning’ (Matser, 2017).  

Ontspanning op de werkvloer is een actueel thema. Ook Menzis Groningen heeft hier mee te maken. 

Menzis is een zorgverzekeraar, die de laatste jaren te maken heeft met een toename van het aantal 

burn-outs. Om dit probleem aan te pakken houden ze zich onder andere bezig met ontspanning op 

de werkvloer. Dit thema leeft echter niet voldoende in de organisatie. Menzis wil graag dat 

ontspanning een rol gaat spelen en dat het een gewoonte wordt. De volgende onderzoeksvraag is 

opgesteld: 

‘Hoe komt Menzis Groningen tot de gewenste situatie op het gebied van ontspanning op de 

werkvloer, zodat wordt bijgedragen aan een gezondere werkomgeving, en een goede balans wordt 

ervaren tussen werk en ontspanning?’ 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier deelvragen geformuleerd. Deze gaan over de 

huidige situatie, de ervaringen en behoeftes, de gewenste situatie en de praktische consequenties. 

Voor beantwoording van deze deelvragen is gebruik gemaakt van interviews, enquête, interventie en 

deskresearch. Deze deskresearch is te vinden in het theoretisch kader en is opgebouwd uit drie 

delen, ontspanning, Virtual Reality en een gezonde werkomgeving. Deze delen hangen met elkaar 

samen, want ontspanning is een onderdeel van een gezonde werkomgeving. Een methode om te 

ontspannen is VR.  

Uit het onderzoek komen verbeterpunten naar voren. Deze zijn geconcludeerd uit de GAP-analyse. 

De GAP-analyse is ontstaan aan de hand van de huidige situatie, ervaringen en behoeftes en de 

gewenste situatie. Deze belangrijke verbeterpunten zijn: 

• Communiceren over ontspanning, waarin het aanbod duidelijk wordt, bewustwording wordt 

gecreëerd over wat ontspanning is en waarom het belangrijk is.  

• Het stimuleren van ontspanning door leidinggevenden, het management en Menzis breed.  

• Van ontspanning een gewoonte maken en terug laten komen in het DNA van Menzis.  

• VR gaan gebruiken als middel om te ontspannen. 

Op basis hiervan wordt aanbevolen een ontspanningscampagne te starten, waarbij wordt 

gecommuniceerd over het belang van ontspanning. En door middel van competitieve activiteiten het 

huidige ontspanningsaanbod onder de aandacht brengen. Vervolgens wordt aanbevolen aan 

managers en leidinggevenden om het thema ontspanning mee te nemen in gesprekken en 

vergaderingen. Zodra ontspanning meer gaat leven kunnen medewerkers elkaar ook onderling 

motiveren. Als de medewerkers op de hoogte zijn van het belang van ontspanning, het aanbod en ze 

het gevoel hebben dat ze mogen ontspannen, is het van belang dat het niet een tijdelijk rage wordt, 

maar een langdurige gewoonte in het DNA van Menzis, als onderdeel van de cultuur. Er wordt 

aanbevolen om dit op twee manieren aan te pakken. Ten eerste ontspanning inplannen, zodat het 

een onderdeel wordt van de werkdag. Vervolgens is herhaling van het thema belangrijk.  

Voor het gebruik van VR zijn ook aanbevelingen opgesteld. De eerste aanbeveling is een investering 

van €1450 voor het optimaliseren van de VR-beleving. Deze investering is belangrijk, omdat 

ontspanning een onderdeel is van verzuimpreventie. VR heeft zich bewezen als goed middel om te 

ontspannen, daarnaast kost een VR sessie weinig tijd en minimale inspanning (VR Mental Health, 

z.d.). Vervolgens is het van belang dat VR gaat leven in de organisatie. Er wordt aanbevolen om dit te 

doen door het VR apparaat mee te nemen in meetings om deze af te sluiten met een gezamenlijk VR-

spel, zodat medewerkers VR kunnen ervaren. Als alle medewerkers kennis hebben gemaakt met VR 

kan het op een plek geïntroduceerd worden.  



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 6 
 

 

Inhoudsopgave  
Begrippenlijst……………………………………………………………………………………………………………3 

Voorwoord……………………………………………………………………………………………………………….4 

Managementsamenvatting………………………………………………………………………………………5 

Inhoudsopgave…………………………………………………………………………………………………………6 

Hoofdstuk 1. Inleiding………………………………………………………………………………………………9 
     1.1 Inleiding………………………………………………………………………………………………………………………………9 

     1.2 Menzis…………………………………………………………………………………………………………………………………9 

     1.3 Context, aanleiding en omschrijving praktijkvraagstuk………………………………………………………..9 

     1.4 Doelstelling…………………………………………………………………………………………………………………………10 

     1.5 Opbouw verslag………………………………………………………………………………………………………………….10 

Hoofdstuk 2. Onderzoeksvragen……………………………………………………………………………..11 
     2.1 Inleiding……………………………………………………………………………………………………………………………..11 

     2.2 Hoofdvraag…………………………………………………………………………………………………………………………11 

     2.3 Deelvragen…………………………………………………………………………………………………………………………11 

Hoofdstuk 3. Theoretisch kader………………………………………………………………………………12 
     3.1 Inleiding……………………………………………………………………………………………………………………………..12 

     3.2 Ontspannen………………………………………………………………………………………………………………………..12 

     3.3 Virtual Reality……………………………………………………………………………………………………………………..13 

     3.4 Gezonde werkomgeving……………………………………………………………………………………………………..14 

     3.5 Drie routes naar gezond werkgedrag………………………………………………………………………………….14 

     3.6 Kleurdrukdenken………………………………………………………………………………………………………………..15 

     3.7 Samenvatting theoretisch kader…………………………………………………………………………………………15 

Hoofdstuk 4. Onderzoeksmethode………………………………………………………………………….16 
     4.1 Inleiding………………………………………………………………………………………………………………………………16 

     4.2 Onderzoeksgroepen, -eenheden en verantwoording………………………………………………………….16 

     4.3 Typering onderzoek…………………………………………………………………………………………………………….16 

     4.4 Onderzoeksinstrumenten en verantwoording…………………………………………………………………….16 
 4.4.1 Huidige situatie………………………………………………………………………………………………………..16 

 4.4.2 Ervaringen en behoeftes………………………………………………………………………………………….17 

 4.4.3 Gewenste situatie…………………………………………………………………………………………………….18 

 4.4.4 Praktische consequenties…………………………………………………………………………………………18 

     

 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 7 
 

 

     4.5 Dataverzameling, dataverwerking en -analyse per onderzoeksinstrument…………………………19 

 4.5.1 Enquête…………………………………………………………………………………………………………………..19 

 4.5.2 Interviews……………………………………………………………………………………………………………….19 

 4.5.3 Interventie………………………………………………………………………………………………………………20 

 4.5.4 Deskresearch…………………………………………………………………………………………………………..20 
 
     4.6 Kwaliteitswaarborging………………………………………………………………………………………………………..20 

Hoofdstuk 5. Onderzoeksresultaten………………………………………………………………………..23 
     5.1 Inleiding……………………………………………………………………………………………………………………………..23 

     5.2 Samenvatting resultaten huidige situatie……………………………………………………………………………23 
 5.2.1 Organisatie………………………………………………………………………………………………………………23 

 5.2.2 Ontspanning…………………………………………………………………………………………………………….24 

 5.2.3 VR…………………………………………………………………………………………………………………………….24 
 
     5.3 Samenvatting resultaten ervaringen en behoeftes……………………………………………………………..24 
 5.3.1 Ervaringen ontspanning algemeen…………………………………………………………………………..24 

 5.3.2 Behoeftes ontspanning algemeen……………………………………………………………………………24 

 5.3.3 Ervaringen ontspanning VR………………………………………………………………………………………25 

 5.3.4 Behoeftes ontspanning VR……………………………………………………………………………………….26 

 

     5.4 Samenvatting resultaten gewenste situatie…………………………………………………………………………26  

     5.5 Samenvatting resultaten praktische consequenties…………………………………………………………….28 

     5.6 Samenvatting resultaten…………………………………………………………………………………………………….32 

Hoofdstuk 6. Conclusie, discussie en aanbevelingen……………………………………………….33 
     6.1 Inleiding……………………………………………………………………………………………………………………………..33 

     6.2 Conclusies…………………………………………………………………………………………………………………………..33 

 6.2.1 Conclusie huidige situatie………………………………………………………………………………………..33 

 6.2.2 Conclusie ervaringen en behoeftes………………………………………………………………………….33 

 6.2.3 Conclusie gewenste situatie…………………………………………………………………………………….33  

 6.2.4 Conclusie praktische consequenties………………………………………………………………………..34 

 6.2.5 Beantwoording hoofdvraag……………………………………………………………………………………..34 

     6.3 Discussie…………………………………………………………………………………………………………………………….34 

     6.4 Aanbevelingen……………………………………………………………………………………………………………………35 
 6.4.1 Ontspanning algemeen……………………………………………………………………………………………35 
 6.4.2 Ontspanning VR………………………………………………………………………………………………………36 

Hoofdstuk 7. Reflectie…………………………………………………………………………………………….37  
     7.1 Inleiding……………………………………………………………………………………………………………………………..37 

     7.2 Reflectie professioneel functioneren………………………………………………………………………………….37 

     7.3 Reflectie op ontwikkeling als Facility Manager……………………………………………………………………38 

 

 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 8 
 

 

Geraadpleegde literatuur……………………………………………………………………………………….39 

Bijlagen…………………………………………………………………………………………………………………..43 
     Bijlage 1. Drie routes naar gezond werkgedrag………………………………………………………………………..43 

     Bijlage 2. Interview Bart in ’t Velt ……………………………………………………………………………………………44 

     Bijlage 3. Interview Monique Mondria…………………………………………………………………………………….51 

     Bijlage 4. Interview Marieke Meyer…………………………………………………………………………………………57 

     Bijlage 5. Enquêteresultaten ontspanning op de werkvloer…………………………………………………….65 

     Bijlage 6. Enquêteresultaten voormeting………………………………………………………………………………..81 

     Bijlage 7. Enquêteresultaten tussenmeting……………………………………………………………………………..85 

     Bijlage 8. Enquêteresultaten nameting……………………………………………………………………………………89 

     Bijlage 9. Kleurdrukdenken Caluwé en Vermaak……………………………………………………………………..96 

     Bijlage 10. Opzet interventie……………………………………………………………………………………………………98 

     Bijlage 11. Wervingsbericht……………………………………………………………………………………………………..99 

     Bijlage 12. Toestemmingsverklaring interventie VR…………………………………………………………………101 

     Bijlage 13. Interview Reina Buursen………………………………………………………………………………………..105  

     Bijlage 14. Ontspanningsaanbod……………………………………………………………………………………………..115 

     Bijlage 15. Vragenlijst Toepassen van Ontspanning – Dixhoorn……………………………………………….116 

     Bijlage 16. Presentatie opdrachtgever……………………………………………………………………………………..117 

     Bijlage 17. Reflectiemodel Gibbs……………………………………………………………………………………………..119 

     Bijlage 18. Visuele weergave van het onderzoek………………………….………………………………………….120 

     Bijlage 19. SafeAssign………………………………………………………………………………………………………………121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 9 
 

 

Hoofdstuk 1. Inleiding  
1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden opdrachtgever, context, aanleiding en omschrijving praktijkvraagstuk, 

doelstelling en opbouw van het verslag beschreven.  

1.2 Menzis  
Menzis is een Nederlandse zorgverzekeraar. Ze zetten zich in voor toegankelijke en betaalbare zorg.  

De missie luidt als volgt: 

 

‘Samen verzekeren we kwalitatief goede en betaalbare zorg en versterken we de leefkracht van ieder 

mens’ (Menzis, z.d.a).  

 

Innovatiewerkplaats Healthy Workplace (IWP HWP) 

Menzis is partner van de IWP HWP. HWP is een samenwerkingsverband tussen verschillende 

organisaties. Deze organisaties willen samenwerken aan de gezonde werkplek van de toekomst. 

Gezamenlijk vergaren zij kennis om toe te passen in de organisaties die zijn aangesloten bij HWP. 

HWP heeft drie Living Labs. Hier wordt geëxperimenteerd en gemeten in live-omgevingen. Een van 

deze Living Labs bevindt zich bij Menzis Wageningen (Healthy Workplace, z.d.). Menzis wil hun Living 

Lab graag uitbreiden naar Groningen en Enschede. Daarom wordt voor dit onderzoek 

geëxperimenteerd bij Menzis Groningen.  

 

1.3 Context, aanleiding en omschrijving praktijkvraagstuk 
Landelijk is een sterke toename zichtbaar van het ziekteverzuim. Dit is een probleem voor 

organisaties aangezien ziekteverzuim hoge kosten met zich meebrengt en organisaties voor langere 

tijd personeel missen. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt 

naar voren dat werkstress beroepsziekte nummer één is in Nederland (Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden, 2014). Dit landelijke probleem speelt ook bij Menzis een rol. Mondria, 

adviseur gezondheid en inzetbaarheid bij Menzis zegt hierover het volgende:  

 

‘De burn-outs zijn nog nooit zo hoog geweest als in de afgelopen periode, dus om inzetbaar te zijn en 

te blijven is het van groot belang dat je voldoende ontspanning neemt’.  

 

Het toenemende ziekteverzuim is voor Menzis aanleiding geweest om te gaan kijken naar faciliteiten 

en activiteiten die de spanningsboog doorbreken en een bijdrage leveren aan een afname van de 

ervaren werkstress (Leefkrachtambassadeurs Menzis, persoonlijke communicatie, 12 maart 2019). 

Uit onderzoek komt de volgende oplossing naar voren: 

 

Een effectieve manier om werkstress te verlagen en bestrijden is het creëren van een 

ontspanningsruimte op de werkvloer. Het gebruik van ontspanningsruimtes is van belang met 

het oog op de mentale gezondheid. Ook kan het een verhoging van de productiviteit, 

creativiteit en geluk met zich meebrengen. (Goleman, 2013) 

 

 

 

 

 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 10 
 

 

Menzis Groningen heeft een breed aanbod aan ontspanningsfaciliteiten en -activiteiten. Een daarvan 

is de ontspanningsruimte. Buursen, leefkrachtambassadeur bij Menzis, geeft aan dat het gebruik van 

de faciliteiten echter flink tegenvalt. Voor dit onderzoek wordt gekeken naar hoe ontspanning meer 

kan gaan leven in de organisatie. Er is daarnaast weinig inzicht in wat de behoeftes van de 

medewerkers zijn omtrent ontspanning op de werkvloer en hoe zij gestimuleerd kunnen worden om 

ontspanningsmomenten te nemen. Het is van belang dat medewerkers ontspanningsmomenten gaan 

nemen. Buursen zegt hierover dat het nemen van ontspanning ervoor zorgt dat mensen beter 

kunnen relativeren, ook is het beter voor de gezondheid. Op langere termijn kan ontspanning zorgen 

voor een afname van de ervaren werkstress en een goede ervaren balans tussen werk en 

ontspanning. 

 

Een van de andere ontspanningsfaciliteiten, waarin Menzis heeft geïnvesteerd, is Virtual Reality (VR). 

Hier is voor gekozen, omdat Menzis als organisatie graag wil voorleven op het gebied van een 

gezondere werkomgeving. Mondria geeft aan dat Menzis zich ook graag wil onderscheiden in de 

markt, zorgverzekeraars hebben echter weinig middelen om dit te doen, omdat in Den Haag voor 

een groot deel wordt bepaald wat zorgverzekeraars wel en niet mogen. VR heeft zich in de zorg al 

bewezen als effectief middel om te ontspannen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van het 

Universitair Psychiatrisch Centrum van het UMCG. Hier hebben patiënten met een verhoogd 

stressniveau meegedaan aan een pilotonderzoek. VR bood bij deze patiënten een uitkomst, omdat ze 

door minimale inspanning met de VR-bril in een prettige omgeving terecht kwamen waarbij ze door 

middel van 3D-beelden het gevoel kregen dat ze aan het zwemmen waren met dolfijnen. Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat het inzetten van VR in combinatie met deze beelden een 

ontspannend effect heeft (VR Mental Health, z.d.). Er is echter niks bekend over de effectiviteit van 

VR als middel om te ontspannen op de werkvloer. Daarom heeft Menzis de behoefte om inzicht te 

krijgen in de effecten van VR. Het is interessant en kansrijk om op basis van de ervaringen in de zorg 

te kijken of VR als faciliteit om te ontspannen, ook een effectief middel is op de werkvloer bij Menzis 

Groningen. Voor het overige ontspanningsaanbod wordt verwezen naar bijlage 14. 

 

1.4 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe Menzis Groningen naar de gewenste situatie kan komen 

op het gebied van ontspanning en inzicht te verkrijgen in hoe ontspanning op de werkvloer in de 

gewenste situatie kan bijdragen aan een gezondere werkomgeving en een prettig ervaren balans 

tussen werk en ontspanning, waarbij rekening wordt gehouden met de organisatie, de ervaringen en 

behoeftes van de medewerkers en de praktische consequenties.  

 

1.5 Opbouw verslag 
Het verslag begint met bovenstaande inleiding. Vervolgens begint hoofdstuk twee met een overzicht 

van de hoofdvraag en deelvragen met verantwoording. In hoofdstuk drie bevindt zich het theoretisch 

kader, waarin belangrijke begrippen, modellen en theorieën worden uitgelegd. Daarna komt 

hoofdstuk vier over de methodiek van het onderzoek. In hoofdstuk vijf staan de resultaten 

beschreven. Hoofdstuk zes bevat vervolgens de conclusies per deelvraag en een antwoord op de 

hoofdvraag, de discussie en aanbevelingen. De hoofdtekst eindigt met een reflectie. Daaropvolgend 

komen de bijlagen. Deze zijn ondersteunend aan de hoofdtekst.  
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Hoofdstuk 2. Onderzoeksvragen  
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de hoofd -en bijbehorende deelvragen toegelicht. 

2.2 Hoofdvraag  
HOOFDVRAAG 

Hoe komt Menzis Groningen tot de gewenste situatie op het gebied van ontspanning op de 
werkvloer, zodat wordt bijgedragen aan een gezondere werkomgeving, en een goede balans 
wordt ervaren tussen werk en ontspanning?  

 

Verantwoording hoofdvraag 

Er is gekozen voor deze hoofdvraag, omdat een aantal kernbegrippen van belang zijn in dit 

onderzoek. Allereerst het begrip ontspanning en de ervaren balans tussen werk en ontspanning. Het 

belang van ontspanning op de werkvloer wordt steeds duidelijker, vandaar dat Menzis hier bewust 

mee bezig is. Faciliteiten zijn aanwezig, echter valt het gebruik tegen. Menzis Groningen weet niet 

hoe ontspanning leeft in de organisatie en hoe ze naar de gewenste situatie komen op dit gebied. 

Om de ervaringen meetbaar te maken wordt gekeken naar de ervaren balans tussen werk en 

ontspanning. Een ander belangrijk begrip is de bijdrage aan de gezondere werkomgeving. Dit begrip 

speelt een belangrijke rol binnen de HWP, daarnaast wil Menzis graag voorleven als organisatie op 

dit gebied.  

 

2.3 Deelvragen 
 DEELVRAGEN 

1. Wat is de huidige situatie omtrent ontspanning op de werkvloer bij Menzis Groningen?  

2. Wat zijn de ervaringen en behoeftes van de medewerkers van Menzis Groningen omtrent 
ontspanning op de werkvloer en het gebruik van Virtual Reality als middel om te ontspannen?  

3. Wat is de gewenste situatie omtrent ontspanning op de werkvloer bij Menzis Groningen? 

4. Met welke praktische consequenties kan Menzis Groningen rekening houden om tot de 
gewenste situatie te komen?  

 

Verantwoording deelvragen 

Er is gekozen voor een beschrijving van de huidige en gewenste situatie, om de verschillen tussen 

beide situaties in kaart te brengen. De ervaringen en behoeftes worden in kaart gebracht, omdat het 

belangrijk is om inzicht te krijgen hoe de medewerkers over ontspanning denken. Hier wordt ook 

ingezoomd op VR. Dit wordt gedaan om te kijken of VR toepasbaar en effectief is in de gewenste 

situatie. Als de gewenste situatie in kaart is gebracht wordt gekeken met welke consequenties 

Menzis rekening kan houden om naar de gewenste situatie te komen. Voor een visuele weergave van 

het onderzoek wordt verwezen naar bijlage achttien.   
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Hoofdstuk 3. Theoretisch kader  
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de kernbegrippen van dit onderzoek toegelicht met bijbehorende literatuur. 

Dit gebeurd aan de hand van definities, theorieën en modellen die relevant zijn voor dit onderzoek.  

3.2 Ontspannen 
Hieronder worden twee definities van ontspannen weergegeven. Deze luiden als volgt:  

Ontspannen: ‘Door afleiding tot rust komen’ (Van Dale, 2019). 

Ontspannen: ‘Bewust iets doen waarvan je uitrust en rustig wordt’ (K Dictionaries, 2017). 

Voor het onderzoek wordt gekozen voor de tweede definitie, omdat het van belang is dat 

medewerkers bewust gaan kiezen om uit te rusten en rustig te worden. Dit bewuste gedrag is een 

keuze (Schriel, 2011). De tweede definitie sluit dus beter aan bij het onderzoek.   

Het begrip ontspanning heeft de volgende betekenis in dit onderzoek. ‘Een vermindering of een 

verlichting van lichamelijke of geestelijke inspanning’ (Dictionary, 2019). Er is gekozen voor deze 

definitie, omdat het bieden van ontspanning aan de medewerkers tot gevolg kan hebben dat 

medewerkers tot rust komen en verlichting ervaren van de lichamelijke of geestelijke inspanning.  

Ontspanningsmoment is een belangrijke definitie voor dit onderzoek. De definitie is ontstaan uit 

bovenstaande definitie van ontspannen en de volgende definitie van een moment: ‘Een moment is 

een korte tijd’ (Muiswerk, 2018). Voor het onderzoek is de volgende definitie van een 

ontspanningsmoment uit eerder genoemde definities gedefinieerd: 

‘Een ontspanningsmoment is een periode van vijf tot tien minuten waarin iemand buiten de 

lunchpauze om bewust ervoor kiest om iets te gaan doen waarvan hij/zij uitrust of rustig wordt’ (K 

Dictionaries, 2017) (Muiswerk, 2018). 

Belang ontspanning 

Het is nu duidelijk wat ontspanning in dit onderzoek betekent. Het is ook van toegevoegde waarde 

om het belang van ontspanning te verduidelijken.  

‘Om goed te functioneren moet je inspanning kunnen afwisselen met ontspanning’ (Matser, 2017).  

Klinisch neuropsycholoog Erik Matser geeft het volgende aan over het belang van ontspanning: 

Wanneer je stress ervaart, maak je bepaalde hormonen aan die jouw lijf en hersenen letterlijk 

slopen, dat is zelfs aanwijsbaar op MRI-scans. Het is niet erg om af en toe gas te geven en die 

stresshormonen aan te maken, maar je moet vervolgens ook op de rem kunnen trappen. Dat 

geeft je de gelegenheid om groeihormonen aan te maken en te herstellen. Wanneer die 

balans tussen stress- en groeihormonen wordt ontregeld, raak je overprikkeld en ervaar je 

continu interne onrust. (Matser, 2017)  
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Ontspanningsruimte 

In deze tijd krijgen veel medewerkers te horen dat hoe harder en langer iemand werkt, hoe beter het 

is. Mensen moeten tijdens het werk veel focussen. Het is daarom van belang dat er een gelegenheid 

of faciliteit is waarbij medewerkers kunnen ontspannen. Wat ontspannen inhoud, en waar mensen 

de voorkeur aangeven, verschilt per persoon (Cleeren, 2016). Een ontspanningsruimte met diverse 

mogelijkheden kan een uitkomst bieden. Uit een onderzoek van Goleman komt naar voren dat een 

ontspanningsruimte van belang is met het oog op de mentale gezondheid. Ook is het een effectieve 

manier om stress te bestrijden. En kan het een verhoging van de productiviteit, creativiteit en geluk 

met zich meebrengen (Goleman, 2013). 

 

Balans werk en ontspanning 

Uit bovenstaande tekst komt het belang van ontspanning naar voren. Het is belangrijk om een balans 

te vinden tussen werk en ontspanning. Vergelijkbaar is de balans tussen werk en privé. Privé ligt 

echter buiten de invloedssfeer van een organisatie. Daarom wordt in dit onderzoek gesproken van de 

balans tussen werk en ontspanning. Pogingen van medewerkers om de perfecte balans te vinden 

zorgen veelal voor stress. Uit onderzoek van CBRE komt naar voren dat 79% van de respondenten 

stress ervaart door de oneindige zoektocht naar de perfecte balans. In de realiteit nemen de burn-

out cijfers daardoor toe (Fabiano, 2016). 

 

3.3 Virtual Reality (VR) 
Een van de middelen die mensen mogelijk kunnen ondersteunen in het bereiken van ontspanning is 

VR. Een definitie van VR luidt als volgt: 

‘VR is een virtuele of gesimuleerde werkelijkheid. Die je met een VR bril kunt ervaren. Dankzij de 3D 

effecten en volledige 360 graden beelden, geeft het je een gevoel dat je werkelijk middenin de actie 

zit’ (Samsung, 2019).  

VR dompelt gebruikers onder in een kunstmatige, digitale wereld (Tokareva, 2018). Deze wereld 

vervangt op dat moment de echte wereld. Je kunt in deze wereld bewegen en er interactie mee 

hebben (Gleb, 2017). 

Effecten VR 

Uit onderzoeken met VR in de zorg komen de positieve effecten van VR als middel om te ontspannen 

naar voren. Zoals al eerder genoemd is het onderzoek van het Universitair Psychiatrisch Centrum van 

het UMCG een goed voorbeeld. Patiënten die meededen aan het onderzoek ervaarden door middel 

van de VR-bril ontspanning. Het voordeel van het inzetten van VR als middel om te ontspannen is dat 

het een minimale inspanning kost en niet tijdrovend is (VR Mental Health, z.d.). Een ander 

veelbelovend onderzoek is van een Nederlandse zorginstelling: ’s Heeren Loo. In deze zorginstelling 

zijn ontspanningsruimtes ingericht waar patiënten gebruikmaken van VR. Het onderzoek is gehouden 

onder licht verstandelijk beperkte patiënten met een verhoogd stressniveau. Van deze patiënten 

ervaarde 82% door het gebruik van deze bril, waarbij ze keken naar een video van zwemmende 

dolfijnen, een aanzienlijke verbetering van het stressniveau (Elbers, z.d.).  
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3.4 Gezonde werkomgeving  
Een onderdeel van een gezonde werkomgeving is het aanbieden van ontspanning.  

Belang gezonde werkomgeving 

Uit onderzoek van de Universiteit van Twente en CBRE komt naar voren dat mensen beter presteren 

en functioneren in een gezonde werkomgeving. Als een kantoor in het teken staat van de 

ondersteuning van de gezondheid van de medewerkers, zijn de medewerkers gezonder en gelukkiger 

(Nelson, 2017).  

 

Belangrijke factoren  

Organisaties die actief bezig zijn met gezondheid en vitaliteit van de medewerkers houden rekening 

met vier factoren. Deze vier factoren zijn: 

• Body (fysieke gezondheid) 

• Brain (mentale gezondheid) 

• Behaviour (gezond gedrag) 

• Building (gezonde werkplek en -omgeving)  
 
Om een gezonde werkomgeving te creëren moet een organisatie in deze vier factoren duurzame 

investeringen doen. Uit onderzoeken komt naar voren dat investeringen in gezondheid en vitaliteit 

veel opleveren voor organisaties als Google en Amazon. Zichtbare voorbeelden zijn een afname van 

het ziekteverzuim en toename van de productiviteit (Cleeren, 2016). Ontspanning komt terug bij alle 

vier de factoren. Dit onderzoek richt zich echter op brain, behaviour en building. Body valt buiten de 

scoop van het onderzoek, omdat de fysieke gezondheid niet relevant is voor dit onderzoek. Deze drie 

factoren komen terug bij de huidige situatie om te kijken of ontspanning een bijdrage levert aan een 

gezondere werkomgeving.  

Naast bovenstaande factoren spelen een evenwichtige mentale belasting in combinatie met 

voldoende beweging en ontspanning ook een belangrijke rol voor het creëren van een gezondere 

werkomgeving. Deze factoren leiden vervolgens tot betere prestaties, gezondere medewerkers en 

minder ziekteverzuim (Engie, z.d.). 

3.5 Drie routes naar gezond werkgedrag 
Dit model (Hoendervanger en Timmer, 2019) bestaat uit drie routes naar gezond werkgedrag, door 

te faciliteren, te stimuleren en te leren. Dit onderzoek richt zich op faciliteren en stimuleren van 

gezond werkgedrag. Leren wordt hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat er geen mogelijkheden 

zijn om binnen de scoop van het onderzoek medewerkers feedback te geven op hun gedrag.  

Het gezonde werkgedrag richt zich in dit onderzoek op het nemen van ontspanningsmomenten. 

Faciliteren is een voorwaarde om gezond werkgedrag te bevorderen. De mogelijkheden (ability) die 

worden aangeboden zijn hierbij belangrijk. Stimuleren gaat over de aantrekkelijkheid van de 

gedragsopties. Ook wel het verleiden van mensen tot gezond werkgedrag. Belangrijk hierbij zijn de 

aangeboden mogelijkheden, de motivatie en de vaardigheden van de medewerkers (Hoendervanger 

en Timmer, 2019).  

Het model wordt ingericht op ontspanning op de werkvloer en komt ingevuld terug bij de huidige en 

gewenste situatie. Belangrijk hierbij is hoe Menzis ontspanning faciliteert en stimuleert.  
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Er wordt voor dit model gekozen, omdat het een duidelijke route laat zien hoe Menzis van een 

gezonde werkomgeving (ontspanningsaanbod) naar gezond werkgedrag (ontspanning) kan komen. 

Voor een uitgebreidere uitleg van dit model wordt verwezen naar bijlage één.  

 

3.6 Kleurdrukdenken  
Veranderingen in organisaties worden op verschillende manieren aangepakt. Om te kijken hoe 

Menzis van huidig naar gewenst kan komen wordt gekeken naar het kleurdrukdenken van Caluwé en 

Vermaak (Caluwé & Vermaak, 2011). In de enquête wordt de medewerkers gevraagd welke kleur het 

beste bij de organisatiecultuur past. Elke kleur staat voor een andere veranderstrategie (Mulder, 

2012). Deze informatie is van belang voor eventuele veranderingen om naar de gewenste situatie te 

komen. Elke kleur heeft eigen valkuilen. Als deze valkuilen duidelijk zijn, dan kunnen veranderingen 

soepel verlopen en wordt onderling succesvol samengewerkt. Een uitleg van dit model is te vinden in 

bijlage negen. 

Het kleurdrukdenken heeft de voorkeur boven andere theorieën, omdat deze theorie zich focust op 

de organisatiecultuur met betrekking tot veranderingsprocessen in de organisatie. Voor dit 

onderzoek is dat relevant, omdat het advies een verandering in de organisatie teweeg kan brengen. 

Het is prettig als de organisatie op een lijn zit en iedereen mee kan veranderen. Deze theorie komt 

terug in de huidige en gewenste situatie. In de huidige situatie wordt gekeken naar welke kleuren de 

medewerkers de organisatie geven. In de gewenste situatie wordt gekeken wat de gewenste aanpak 

is voor veranderingsprocessen aan de hand van vijf kleuren.  

3.7 Samenvatting theoretisch kader  
Het onderzoek gaat over ontspanning op de werkvloer. Een belangrijk onderdeel hiervan is het 

belang van ontspanning. Uit het theoretisch kader blijkt dat ontspanning kan bijdragen aan een 

gezondere werkomgeving, zo ook ontspannen met VR. Belangrijk hierbij is het stimuleren en 

faciliteren, voortkomend uit drie routes naar gezond werkgedrag. Om naar de gewenste situatie te 

komen is mogelijk een organisatieverandering nodig. Om te kijken hoe een mogelijke verandering 

van huidig naar gewenst eruit kan gaan zien wordt gebruik gemaakt van het kleurdrukdenken. Aan 

de hand van de vijf kleuren van Caluwé wordt inzichtelijk gemaakt welke kleur aansluit bij de 

organisatiecultuur van Menzis. Door te weten welke kleur het beste aansluit kunnen de sterktes en 

zwaktes van deze kleur in kaart worden gebracht om het veranderingsproces soepel en succesvol te 

laten verlopen. 
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Hoofdstuk 4. Onderzoeksmethode  
4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk begint met de onderzoeksgroepen inclusief verantwoording. Vervolgens komt de 

typering van het onderzoek aan bod. Daarna wordt per deelvraag besproken wat de gebruikte 

methodes zijn. Daaropvolgend een overzicht van de gebruikte dataverzamelingsmethodes. Het 

hoofdstuk eindigt met de kwaliteitswaarborging.   

4.2 Onderzoeksgroepen, -eenheden en verantwoording 
Het onderzoek richt zich op Menzis Groningen, omdat deze locatie momenteel druk is met een grote 

verbouwing in het kader van werkomgeving 2020, een project waarbij Menzis overgaat van vaste 

werkplekken naar activiteit gerelateerd werken. Dit onderzoek sluit aan bij deze verandering in de 

organisatie, omdat bij dit project ontspanning een rol speelt. Het onderzoek gaat niet over alle 

medewerkers van Menzis Groningen, omdat ze op locatie ook een callcenter hebben. Deze 

medewerkers worden niet meegenomen in het onderzoek, omdat zij wegens regels niet zomaar hun 

plek kunnen verlaten voor een ontspanningsmoment. De onderzoeksgroep komt hiermee ongeveer 

op een grootte van 300 mensen.  

4.3 Typering onderzoek 
Het onderzoek is probleemanalytisch van aard, omdat er een verschil is tussen hoe ontspanning op 

de werkvloer er nu uitziet (huidig) en hoe Menzis wil dat het eruit gaat zien (gewenst). Het is de 

bedoeling dat Menzis van de huidige situatie overgaat naar de gewenste situatie. Met andere 

woorden het dichten van de GAP. In dit geval heeft het vraagstuk te maken met ontspanning op de 

werkvloer en wordt een advies uitgebracht over hoe Menzis op dit gebied naar de gewenste situatie 

kan komen.   

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling. Er is 

voor beide methodes gekozen, omdat het vraagstuk hierdoor vanuit verschillende invalshoeken 

wordt benaderd.  Met deze verschillende invalshoeken wordt gestreefd naar een optimaal 

eindresultaat.  

4.4 Onderzoeksinstrumenten en verantwoording  

4.4.1 Huidige situatie 
Voor deze deelvraag is gebruik gemaakt van de drie B’s voor een gezonde werkomgeving, het 

kleurdrukdenken van Caluwé en het model drie routes naar gezond werkgedrag. De resultaten 

komen uit vier interviews en de enquête ‘Ontspanning op de werkvloer’.  

Brain, behaviour & building 

Om te kijken of ontspanning kan bijdragen aan een gezondere werkomgeving is gekeken naar hoe de 

3B’s terugkomen in de huidige situatie. Dit is beoordeeld aan de hand van de interviews. Er is hierbij 

gekeken naar het huidige aanbod in de werkomgeving (building), maken medewerkers gebruik van 

het aanbod (behaviour) en het mentale verzuim (brain).  

 

 

 

 

 

 

 

 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 17 
 

 

Kleurdrukdenken van Caluwé  

De resultaten van het kleurdrukdenken van Caluwé zijn voortgekomen uit de enquête. In de enquête 

is het kleurdrukdenken eerst kort uitgelegd, daarna konden de medewerkers aangeven welke kleur 

zij het beste vinden passen bij Menzis. Deze resultaten zijn gebruikt om de organisatiecultuur 

omtrent veranderingen in kaart te brengen. De organisatiecultuur kan een rol spelen bij eventuele 

veranderingen richting de gewenste situatie.  

 

Drie routes naar gezond werkgedrag 

In de huidige situatie is beoordeeld of Menzis ontspanning voldoende faciliteert en stimuleert. Om 

hierachter te komen werd in de interviews gevraagd naar hoe ontspanning momenteel gestimuleerd 

wordt en wat het huidige aanbod is. 

 

Enquête  

In de enquête zijn de kernbegrippen ontspanning en VR teruggekomen. De enquête is opgedeeld in 

drie delen. Deze delen zijn organisatie, ontspanning op de werkvloer en VR. Voor het beantwoorden 

van deze deelvraag zijn de vragen gebruikt die de huidige situatie schetsen. Deze gaan over de 

cultuur, ontspanningsaanbod en VR.  

 

Interviews 

In alle vier de interviews kwamen de kernbegrippen ontspanning en gezonde werkomgeving terug. 

VR is alleen teruggekomen bij in ’t Velt en Buursen. Met name het kernbegrip ontspanning speelde 

een belangrijke rol in de interviews. Hierbij zijn vragen gesteld die gaan over de huidige en gewenste 

situatie. Daarnaast zijn bij elk interview gerichtere vragen gesteld rond dit thema in het kader van de 

functies. Bij In ’t Velt, projectleider Werkomgeving 2020 ging het over hoe ontspanning een rol speelt 

in de nieuwe werkomgeving. Bij Mondria, adviseur gezondheid en duurzame inzetbaarheid, ging het 

over wat ontspanning en inzetbaarheid met elkaar te maken hebben. Vervolgens is Meyer 

geïnterviewd. Zij is specialist preventieve interventies, in dit interview is gekeken welke interventies 

al hebben plaatsgevonden. Tenslotte is Buursen geïnterviewd over haar rol als 

leefkrachtambassadeur. Vanuit haar rol wist ze veel over hoe ontspanning leeft op de werkvloer.  

 

4.4.2 Ervaringen en behoeftes  
Ervaringen en behoeftes ontspanning 

Dit onderdeel is beantwoord door een enquête. De vragen van de enquête zijn tot stand gekomen 

door te kijken naar welke informatie nodig is om ervaringen en behoeftes van de medewerkers 

omtrent ontspanning op de werkvloer in kaart te brengen. Belangrijke definities vanuit het 

theoretisch kader (TK) zijn de ervaren balans tussen werk en ontspanning en die van 

ontspanningsmomenten. Deze komen beide terug in de enquêtevragen.  

 

Er wordt ook gekeken naar de interviews, die voor huidig en gewenst zijn gebruikt, omdat de 

geïnterviewden allemaal iets hebben met het thema ontspanning op de werkvloer. Zij zijn goed op de 

hoogte van de ervaringen en behoeftes van de medewerkers.  
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Ervaringen en behoeftes gebruik VR  

Dit onderdeel is beantwoord door een interventie. Deze interventie sluit goed aan bij het vraagstuk 

dat speelt, is het gebruik van VR op de werkvloer effectief als middel om te ontspannen? Vanuit TK is 

vooral het kernbegrip VR een belangrijk onderdeel van de enquêtes. Vooraf aan de interventie is de 

deelnemers uitgelegd wat VR is. De effecten van VR uit eerdere onderzoeken zijn niet benoemd, 

omdat dit de resultaten van de interventie kon beïnvloeden.  

 

4.4.3 Gewenste situatie  
De gewenste situatie is beantwoord aan de hand van de GAP-analyse. Deze methode brengt de 

verschillen tussen de huidige en gewenste situatie in kaart aan de hand van GAPS. Deze GAPS leiden 

tot het advies. In de analyse zijn de huidige situatie met bijbehorende ervaringen en behoeftes 

geschetst. Deze informatie is gehaald uit de resultaten in 5.2 en 5.3. Vervolgens is gekeken naar hoe 

de gewenste situatie eruit ziet. Het verschil zijn de GAPS. Deze GAP-analyse is tot stand gekomen met 

resultaten uit vier interviews en de enquête. Ook het model drie routes naar gezond werkgedrag 

komt terug.  

Drie routes naar gezond werkgedrag 

Dit model komt terug in de gewenste situatie aan de hand van resultaten uit de interviews. In de 

interviews is gekeken naar de gewenste situatie omtrent faciliteren en stimuleren van ontspanning. 

Er werd gevraagd hoe ontspanning meer gestimuleerd kan worden en of faciliteiten ontbreken.   

 

Interviews 

Voor de gewenste situatie zijn dezelfde interviews gebruikt als voor de huidige situatie. Alleen zijn nu 

de antwoorden gebruikt die gaan over de gewenste situatie.  

 

4.4.4 Praktische consequenties 
Voor deze deelvraag is gebruik gemaakt van deskresearch. De resultaten komen uit twee interviews 

en de enquête.  

Deskresearch 

Er is gebruik gemaakt van deskresearch, omdat het de informatie in de tekst ondersteunt. Er is 

gezocht op de Menzis website, het Wetboek, Google, de CAO van Menzis en in het boek de 

Werkplekwijzer. Er is bij deze bronnen gelet op de betrouwbaarheid.   

 

Interviews 

Voor de resultaten op deze deelvraag is gebruik gemaakt van de interviews met Buursen en Mondria. 

Beiden hebben informatie gegeven over de koppeling tussen ontspanning en een burn-out. Het 

interview met Mondria is ook gebruikt voor duurzame inzetbaarheid, aangezien zij adviseur is op dit 

gebied.  

Enquête 

Voor deze deelvraag zijn de resultaten van VR uit de enquête gebruikt. Namelijk welke VR 

categorieën medewerkers het leukst vinden. De antwoorden zijn gebruikt als onderbouwing van de 

investering.  
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4.5 Dataverzameling, dataverwerking en -analyse per onderzoeksinstrument 
In deze paragraaf is gebruik gemaakt van ‘Wat is onderzoek?’ van Verhoeven. 

4.5.1 Enquête  
Er is gekozen voor een enquête, omdat hierdoor een grote groep medewerkers is bereikt. De 

enquête bestond uit vragen die relevant zijn voor dit onderzoek en ging over de ervaringen en 

behoeftes van medewerkers omtrent het thema ontspanning. De enquête had 25 vragen, bestaande 

uit open vragen, meerkeuzevragen en stellingen. Voor de stellingen is gebruik gemaakt van de 

vijfpunten Likertschaal. Een voordeel van de Likertschaal is betrouwbaarheid, een nadeel is dat 

validiteit lastig is vast te stellen (Poortinga, z.d.). 

 

De enquête is online en anoniem afgenomen, omdat hierdoor de kans op sociaal wenselijke 

antwoorden is verkleind en het ook de betrouwbaarheid van de resultaten vergroot. De enquête is 

objectief, omdat in de vraagstelling niet wordt gestuurd. Om ervoor te zorgen dat de respondenten 

altijd het gewenste antwoord konden geven was bij alle vragen de optie om “anders, namelijk” in te 

vullen. Hebben de respondenten geen mening over een stelling dan konden ze neutraal invullen, 

zodat ze niet iets hoeven te antwoorden waar ze niet achter stonden. Doordat het een online-

enquête is kwamen de resultaten automatisch in een databestand. Hierdoor treden geen fouten op 

in de verwerking van de resultaten. Na het sluiten van de enquête werden van de resultaten 

grafieken en tabellen gemaakt, zodat de data geordend kon worden en makkelijk kon worden 

geanalyseerd.  

 

De uitnodiging voor het invullen van de enquête werd via een oproep verspreid via het Intranet. 

Vervolgens werd de enquête twee keer verspreid via email naar de populatie van het onderzoek 

(bijlage elf). Er is geen sprake van een steekproef, omdat alle medewerkers die onder de populatie 

vallen een uitnodiging hebben gekregen. Echter vullen niet alle medewerkers de enquête in. 

Hierdoor is alsnog sprake van een aselecte steekproef, immers een willekeurige groep mensen van 

de populatie vult de enquête in (Verhoeven, 2014). De enquête is ingevuld door 50 respondenten.  

  

4.5.2 Interviews 
Voor het onderzoek zijn interviews gehouden, omdat hiermee diepere informatie kon worden 

vergaard dan met de enquête. Ook ondersteunen de interviews de enquêteresultaten. De interviews 

zijn semigestructureerd afgenomen, omdat op deze manier de belangrijkste onderwerpen en vragen 

aan bod kwamen. Daarnaast is bij een semigestructureerd interview meer ruimte om af te wijken van 

wat voorbereid is. Vooraf zijn vragen en onderwerpen op papier gezet in een interviewschema. De 

vragen voor het interview zijn mede opgesteld door erachter te komen waar de kennis van de 

geïnterviewde ligt. Onderwerpen die steeds terugkwamen bij de interviews zijn algemene vragen, de 

gezonde werkomgeving en ontspanning op de werkvloer. Per interview verschilde de invulling vooral 

op functie en expertise van de geïnterviewde. Bij de interviews zijn een aantal dezelfde vragen 

gesteld, om te kijken of de antwoorden overeenkwamen en de betrouwbaarheid/validiteit hiermee 

te vergroten. Het interviewschema is de leidraad geweest voor de interviews. Tijdens de interviews 

zelf kwamen nieuwe vragen en onderwerpen naar boven. Bij de interviews is rekening gehouden met 

objectiviteit, door de eigen mening van de interviewer niet te laten doorschemeren in het interview 

en de vraagstelling (Verhoeven, 2014).  
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4.5.3 Interventie 
Om te kijken of VR een effectief middel is om te ontspannen is een interventie georganiseerd. Voor 

een uitgebreide opzet van deze interventie wordt verwezen naar bijlage tien. 

Voor de interventie zijn de deelnemers op verschillende manieren geworven. Er is begonnen met een 

Intranetbericht (bijlage elf). Vervolgens is een email verstuurd naar de populatie en tenslotte zijn 

mensen één op één benaderd. Alle deelnemers kregen een informatiemail over de interventie en 

moesten de toestemmingsverklaring ondertekenen (bijlage twaalf). De interventie ging van start met 

een kick-off. Tijdens de kick-off konden de deelnemers vragen stellen en leerden ze hoe het VR-

apparaat werkt. Om de resultaten van de interventie te meten is gebruik gemaakt van enquêtes.  

Metingen interventie 

Er is gekozen voor enquêtes, omdat deelnemers deze snel en gemakkelijk in eigen tijd konden 

invullen. Interviews zouden teveel tijd kosten, deze tijd hadden de medewerkers niet. Onderstaande 

enquêtes zijn verwerkt in Enalyzer en vervolgens geordend in grafieken om beter te kunnen 

analyseren. 

 

De voormeting is deels tot stand gekomen aan de hand van de vragenlijst ‘Toepassen van 

ontspanning’ van Dixhoorn (Methode van Dixhoorn, z.d.) (bijlage vijftien). Er is gekozen om een deel 

van deze vragenlijst te gebruiken, omdat de vragen goed aansluiten bij het onderzoek en de 

vragenlijst vaker gebruikt is voor onderzoeken omtrent ontspanning. Aspecten die niet in de 

vragenlijst naar voren kwamen, maar relevant zijn voor het onderzoek zijn apart gevraagd.  

 

Na afloop van elke VR-sessie moesten de deelnemers een tussenmeting invullen. Deze bestond uit 

vier stellingen, inclusief vijfpunten Likertschaal. Er is gekozen voor een tussenmeting, om meteen na 

de VR sessies te kijken hoe de deelnemers zich voelden. Als dit pas na afloop van de interventie 

wordt gevraagd, kan het zijn dat mensen het zijn vergeten. De stellingen zijn tot stand gekomen door 

te kijken welke informatie nodig is om de effectiviteit van VR te beoordelen. Mochten mensen 

toevoegingen hebben, dan konden ze deze door middel van een open vraag noteren.  

Na afloop van het experiment is de deelnemers gevraagd een nameting in te vullen. De nameting is 

net als de voormeting deels gebaseerd op de vragenlijst ‘Toepassen van ontspanning’. Deze 

vragenlijst is nu volledige gericht op VR in plaats van ontspannen in het algemeen. Er is hiervoor 

gekozen om te kijken of ontspanning in het algemeen hetzelfde effect heeft op de deelnemers als 

ontspanning met VR. Daarnaast wordt ook wat dieper ingegaan op hoe de medewerkers de 

interventie hebben ervaren. Door middel van open vragen, stellingen en meerkeuzevragen.  

4.5.4 Deskresearch 
Deskresearch is uitgevoerd met behulp van verschillende literatuurbronnen en is tot stand gekomen 

vanuit het theoretisch kader. Alle relevante zoektermen zijn gekoppeld aan de theorieën en 

begrippen die in het TK aan bod zijn gekomen. Er is gebruik gemaakt van literaire boeken, 

wetenschappelijke artikelen via databanken, Google Scholar en internetbronnen van Google.  

4.6 Kwaliteitswaarborging  
De kwaliteit van het onderzoek wordt gewaarborgd door middel van valide en betrouwbaar 

onderzoek. Om de betrouwbaarheid en validiteit te kunnen garanderen wordt een overzicht gegeven 

met punten waar extra aandacht aan is besteed om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. 

Informatie uit deze paragraaf komt uit het boek ‘Wat is onderzoek?’ van Verhoeven. 
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Betrouwbaarheid = ‘De mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige fouten’ (Verhoeven, 2014, p. 

39).  

Toevallige fouten kunnen de betrouwbaarheid van een onderzoek aantasten. Dit kunnen fouten in de 

opzet of uitvoering van het onderzoek zijn. Bij betrouwbaar onderzoek moet het vrij zijn van 

toevallige fouten (Verhoeven, 2014). 

Herhaalbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor betrouwbaar onderzoek. Herhaalbaarheid 

houdt in dat als iemand het onderzoek herhaalt in andere omstandigheden en andere periode, 

dezelfde resultaten worden behaald als het eerste onderzoek (Verhoeven, 2014). 

Hoe wordt de kans op toevallige fouten verminderd,  ofwel voorkomen? 

• Voor een verhoging van de betrouwbaarheid is gebruik gemaakt van meerdere 

onderzoeksmethodes bij elke deelvraag (triangulatie).  

• De enquêtes en interviews zijn vooraf getest door collega’s op helderheid van de 

vraagstelling. 

• Vooraf aan een interview ontving de geïnterviewde de vragen, zodat hij/zij zich kon 

voorbereiden en vragen kon stellen mochten er onduidelijkheden zijn.  

• De interviews vonden plaats in een gesloten, geluidsdichte ruimte, zonder overlast. Hierdoor 

werd ruis uitgesloten en is er voldoende privacy.  

• De interviews werden, met toestemming van de geïnterviewden, opgenomen voor een 

betrouwbare uitwerking van de resultaten.  

• De interviews zijn objectief. Dit houdt in dat de interviewer geen meningen of persoonlijke 

voorkeuren liet doorschemeren in vragen en antwoorden. Hierdoor is de geïnterviewde niet 

beïnvloed (Verhoeven, 2014). 

• Na het afnemen van een interview ontving de geïnterviewde de transcriptie van het 

interview. Hij/zij kon akkoord gaan met de inhoud.  

• De enquête is volledig anoniem afgenomen, zodat de kans op wenselijke antwoorden 

afneemt. 

• De enquête is afgenomen via internet, waardoor de antwoorden automatisch zijn verwerkt 

in een databestand. 

• Standaardisering* 

• De interventie is nauwkeurig uitgevoerd en de resultaten van de voor-, tussen -en nameting 

zijn automatisch verwerkt. 

* De enquête is deels een standaardvragenlijst en wordt gebruik gemaakt van Likertschalen 

(Verhoeven, 2014). 

Validiteit = ‘Mate waarin het onderzoek vrij is van systematische fouten’ (Verhoeven, 2014, p. 208). 

Er is sprake van interne validiteit als uit de resultaten van het onderzoek de juiste conclusies kunnen 

worden getrokken (Verhoeven, 2014). 

Er is sprake van externe validiteit wanneer de steekproef representatief is en de 

onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn (Verhoeven, 2014). 

Het onderzoek is generaliseerbaar als de conclusies uit het onderzoek kunnen worden toegepast op 

een groep personen, groter dan het aantal personen dat heeft deelgenomen aan het onderzoek 

(Verhoeven, 2014). 
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Hoe wordt de kans op systematische fouten verminderd, ofwel voorkomen? En hoe is het 

generaliseerbaar? 

• De respondenten van de enquête en de deelnemers aan de interventie bevinden zich 

allemaal binnen de populatie van het onderzoek. 

• Belangrijke begrippen zijn toegelicht, zodat alle respondenten dezelfde werkwijze hanteren 

bij de gestelde vraag.  

• Collega’s buiten het onderzoek hebben feedback gegeven op de interpretatie van de 

onderzoeksresultaten.  

• De onderzoeksvragen, methodes en vragenlijsten zijn voorgelegd in de HWP meetings om te 

checken of deze duidelijk zijn en de gewenste data genereren voor het onderzoek.  
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Hoofdstuk 5. Onderzoeksresultaten 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten per deelvraag beschreven. Het hoofdstuk eindigt met een 

samenvatting van de resultaten.  

5.2 Samenvatting resultaten huidige situatie  
Om de huidige situatie in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van de interviews in bijlage twee, 

drie, vier en dertien. Ook wordt de enquête in bijlage vijf gebruikt. Tenslotte komen de 3B’s van een 

gezonde werkomgeving terug, net als het kleurdrukdenken van Caluwé en drie routes naar gezond 

werkgedrag. De huidige situatie wordt aan de hand van drie deelonderwerpen beschreven, dit zijn de 

organisatie, ontspanning en VR.  

5.2.1 Organisatie  
Menzis is momenteel bezig met het project werkomgeving 2020. Dit project is gebaseerd op drie 

pijlers. Deze pijlers zijn samenwerken, flexibiliteit en leefkracht. Uit de interviews komt naar voren 

dat ontspanning een belangrijk onderdeel is van het versterken van de leefkracht. Een ontspannen 

persoon is volgens Meyer niet gestrest, zit goed in zijn vel, voelt zich fit, kan meer aan, kan zich beter 

concentreren en is productiever. Volgens Meulenberg draagt ontspanning op het werk bij aan het 

werkgeluk. Iemand die gelukkig is op het werk zal productiever zijn en is minder ziek (Meulenberg, 

2019). Daarnaast geeft Mondria, adviseur gezondheid en inzetbaarheid, aan dat het belangrijk is dat 

mensen voldoende ontspanning nemen als ze niet willen uitvallen. Dit heeft te maken met de 

mentale gezondheid van de mens (brain). Momenteel is een sterke toename zichtbaar in het mentale 

verzuim. De burn-out cijfers zijn nog nooit zo hoog geweest. Uit de enquête kwam naar voren dat 

37,7% een hoge werkdruk ervaart.  

Organisatiecultuur 

De organisatiecultuur van Menzis wordt aan de hand van het kleurdrukdenken van Caluwé gezien als 

een blauwe organisatie (37,8%). Dit is een organisatie die opereert volgens een strakke structuur. 

Daaropvolgend wordt de organisatie met 29,7% als geeldrukdenkend beoordeeld. Deze kleur staat 

voor macht en politiek. In ’t Velt, projectleider werkomgeving 2020, geeft aan dat Menzis een 

traditionele organisatie is. Een kenmerk van een traditionele organisatie is volgens In ’t Velt dat 

veranderen langzaam gaat. Hij geeft ook aan dat bij veranderingen de kracht van herhaling belangrijk 

is. Hoe vaker dingen worden herhaald, hoe meer het in de organisatie geaccepteerd wordt. 

Daarnaast geeft Mondria aan dat Menzis niet is van het verplicht opleggen van veranderingen.  

 

In de organisatiecultuur wordt op een bepaalde manier naar ontspanning gekeken. Uit de interviews 

komt naar voren dat ontspanning niet volledig wordt geaccepteerd. Medewerkers hebben het gevoel 

dat ze raar aan worden gekeken als ze ontspannen gedurende een werkdag. Buursen, 

leefkrachtambassadeur, zegt het volgende over de mogelijke oorzaken: ‘Het is een wisselwerking 

tussen gebrek aan eigen regie of niet die daadkracht hebben van ik doe het gewoon. Ook vanuit het 

bedrijf wordt het kennelijk toch niet helemaal als geoorloofd ervaren’. Meyer omschrijft de cultuur als 

hard werken, hierdoor is het voor medewerkers lastig om een moment te ontspannen.     
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5.2.2 Ontspanning 
In de nieuwe werkomgeving staan de begrippen diversiteit en variëteit centraal. Deze begrippen 

komen ook terug in het ontspanningsaanbod. Uit de interviews komt naar voren dat Menzis een 

breed aanbod heeft aan ontspanningsfaciliteiten en -activiteiten (building) (bijlage 14). Volgens het 

model over de gezonde werkomgeving wordt goed gefaciliteerd (Hoendervanger & Timmer, 2019). 

Buursen geeft echter aan dat het gebruik ervan tegenvalt. Medewerkers vertonen niet het gewenste 

gezonde gedrag (behaviour) en voelen zich niet gemotiveerd en verleid om deel te nemen. De 

enquête ondersteunt dit, 31,3% van de respondenten maakt nooit gebruik van deze faciliteiten, 

tegenover 13,3% dagelijks. Als de respondenten vervolgens wordt gevraagd of ze behoefte hebben 

aan meer faciliteiten, dan is 35,6% het oneens. Volgens Buursen ligt het niet aan het aanbod, maar 

zijn er andere oorzaken, zoals de organisatiecultuur en dat medewerkers niet bekend zijn met het 

aanbod. Dit wordt gepubliceerd op Intranet, maar als er niet naar wordt gezocht, komen 

medewerkers het ook niet tegen.  

5.2.3 VR 
VR is geïmplementeerd in de organisatie als ontspanningsfaciliteit. Uit de enquête komt echter naar 

voren dat 81,8% van de respondenten nooit gebruik maakt van VR. Uit de interviews komt naar 

voren dat VR nooit goed is geïntroduceerd. Buursen zegt hierover het volgende: ‘Die VR bril stond er 

en niemand wist wat het nu eigenlijk was en iedereen liep er met een grote boog omheen’.   

 

5.3 Samenvatting resultaten ervaringen en behoeftes 
In deze paragraaf worden de ervaringen en behoeftes van medewerkers beschreven. In het eerste 

deel staan de ervaringen en behoeftes omtrent ontspanning in het algemeen. Het tweede deel bevat 

ervaringen en behoeftes omtrent ontspanning met VR. De resultaten van deze deelvraag komen uit 

de enquêtes in bijlage vijf, zes, zeven en acht.  

5.3.1 Ervaringen ontspanning algemeen 
Uit een onderzoek van CBRE komt naar voren dat 79% van de respondenten stress ervaart bij het 

vinden van een balans tussen werk en privé (Fabiano, 2016). Er is ook gekeken naar hoe het bij 

Menzis zit. 21,3% van de respondenten ervaart geen goede balans tussen werk en ontspanning, 

tegenover 55,4% die een goede balans ervaart. 

5.3.2 Behoeftes ontspanning algemeen 
Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat werknemers inspanning afwisselen met 

ontspanning (Matser, 2017). Mondria geeft aan dat om inzetbaar te zijn en te blijven het van belang 

is dat mensen voldoende ontspanning nemen. 53,5% van de respondenten heeft uit zichzelf 

behoefte aan ontspanningsmomenten gedurende een werkdag.  

Aangezien het nemen van ontspanningsmomenten belangrijk is om inzetbaar te zijn en blijven is 

gekeken naar hoe ontspanningsmomenten meer gestimuleerd kunnen worden. De respondenten is 

gevraagd of zij vaker ontspanningsmomenten nemen als het gestimuleerd zou worden door de 

leidinggevende of Menzis breed. De resultaten op deze vragen zijn met elkaar vergeleken. Het blijkt 

dat 59,6% vaker zal ontspannen als de leidinggevende het stimuleert tegenover 63,8% als het Menzis 

breed wordt gestimuleerd.  
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5.3.3 Ervaringen ontspanning VR 
De ervaringen van VR en of het wel of niet effectief is als middel om te ontspannen zijn gemeten 

door een interventie. De opzet van deze interventie is te vinden in bijlage tien. De interventie had 

een voor-, tussen- en nameting.  

Voormeting 

De deelnemers zijn vooraf aan de interventie gevraagd hoe ontspannen zij zich voelen gedurende 

een werkdag op een schaal van één tot tien. Het gemeten gemiddelde is een 6,3. De medewerkers is 

vervolgens gevraagd of ze behoefte hebben aan ontspanningsmomenten. 95,5% van de deelnemers 

heeft deze behoefte.  

 

Tussenmeting 

Om te kijken of de deelnemers VR een effectief middel vinden om te ontspannen is de deelnemers 

na elke VR sessie vier stellingen voorgelegd.   

 

Ontspannen 

De eerste stelling ging over het ervaren gevoel van ontspanning. Een meerderheid van de 

deelnemers (66,7%) ervaart een ontspannen gevoel na het gebruik van VR. Tegenover 2,6% die dit 

gevoel niet ervaart.  

 

Energieniveau 

Om te kijken of VR effect heeft op het energieniveau is gevraagd of deelnemers zich energieker 

voelen dan voor de VR-sessie. 25,7% van de deelnemers voelt zich energieker, 66,7% is neutraal.  

 

Focus 

Er is gekeken of een VR sessie ervoor zorgt dat mensen zich weer gefocust voelen om aan de slag te 

gaan. 43,6% is neutraal en 48,8% ervaart na een sessie weer focus om aan de slag te gaan. 

 

Afleiding 

Deze stelling gaat over of VR een goede afleiding is om het werk even los te laten. 89,7% ervaart VR 

als een goede afleiding.  

 

Nameting 

In de nameting is gevraagd hoe de deelnemers VR hebben ervaren. De meest voorkomende reactie 

was dat de deelnemers het gevoel hadden dat ze echt even weg waren. Ze konden hun gedachten 

van het werk even loslaten. Een andere belangrijke opmerking is dat het effect minder is als te vaak 

hetzelfde filmpje wordt afgespeeld. 54,5% gaf aan dat VR effect heeft. Effecten die werden genoemd 

zijn een gevoel van rust/ontspannenheid, even niet bezig met het werk, hoofd leger, minder stress 

en goed voor de concentratie.  

Op de vraag of VR ontspannend werkt antwoordde 63,6% met eens tegenover 18,2% met oneens. 

Vervolgens werd gevraagd of VR wordt ervaren als een goede afleiding van het werk. 81,9% was het 

hiermee eens. VR heeft minder invloed op de ervaren balans tussen werk en ontspanning, 54,5% gaf 

aan de invloed in redelijke mate te ervaren. Tegenover 27,3% in hoge mate.  
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Vervolgens is de deelnemers gevraagd of ze VR vaker gaan gebruiken nu ze de effecten hebben 

ervaren. 72,7% van de deelnemers geeft aan VR vaker te gaan gebruiken. De deelnemers die 

aangaven VR niet vaker te gaan gebruiken is gevraagd of ze het wel gaan gebruiken als er meer VR 

filmpjes zijn. 66,7% geeft hierbij aan dat ze VR vaker gaan gebruiken bij meer keuzemogelijkheden.  

5.3.4 Behoeftes ontspanning VR 
De deelnemers is tenslotte gevraagd wat belangrijk is voor een goede implementatie van VR. Hierbij 

werden de ruimte en keuzemogelijkheden in verschillende apps het vaakst benoemd. Andere 

factoren die meespelen zijn de geluidservaring, beter passende koptelefoon en een relaxstoel.  

 

5.4 Samenvatting resultaten gewenste situatie 
In deze paragraaf wordt de gewenste situatie beschreven omtrent ontspanning op de werkvloer. Dit 

gebeurd aan de hand van de GAP-analyse. In deze paragraaf komen bovenstaande resultaten terug. 

Samen met de gewenste situatie vormt het de basis van de analyse.  
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Huidige situatie Ervaringen Behoeftes Gewenste situatie 

1 
 
Menzis heeft een breed 
ontspanningsaanbod 
(bijlage 14). Buursen 
geeft aan dat het 
gebruik tegenvalt. Dit 
komt ook in de enquête 
naar voren. 31,3% van 
de respondenten maakt 
nooit gebruik van het 
aanbod.  
 

 
Medewerkers zijn niet op de 
hoogte van het aanbod. 
Buursen noemt de volgende 
oorzaak: ‘Het aanbod is lastig 
te vinden in de 
communicatiemiddelen.’ Ook 
wordt het vaak slecht 
geïntroduceerd.  

 
35,6% van de 
respondenten heeft 
geen behoefte aan een 
breder aanbod.  
 
 
 
 
 

 
In de gewenste 
situatie maken de 
medewerkers veel 
gebruik van het 
huidige 
ontspanningsaanbod.  
 

2 
 
Ontspanning wordt niet 
geaccepteerd. 
Medewerkers hebben 
het gevoel dat het niet 
geoorloofd is.  

 
Er wordt veel aandacht 
besteed aan ontspanning, 
maar het wordt niet 
geaccepteerd door 
leidinggevenden.  
 
 

 
- 59,6% van de 
respondenten geeft aan 
vaker 
ontspanningsmomenten 
te nemen als de 
leidinggevende het 
stimuleert. 
 
- 63,8% van de 
respondenten geeft aan 
vaker te ontspannen als 
het Menzis breed wordt 
gestimuleerd.  
 

 
In de gewenste 
situatie wordt 
ontspanning volledig 
geaccepteerd door 
het management en 
leidinggevenden.   

3 
 
De cultuur bij Menzis 
wordt omschreven als 
hard werken. 
Medewerkers hebben 
hierdoor het gevoel dat 
ze geen tijd hebben om 
even niks te doen.  
 

 
- 37,7% van de medewerkers 
ervaart een hoge werkdruk. 
 
- Medewerkers ervaren de 
organisatiecultuur als blauw 
(structuur en plannen).  

 

 
- 53,5% van de 
respondenten heeft 
behoefte aan 
ontspanningsmomenten. 
 
   

 
In de gewenste 
situatie wordt 
ontspanning een 
gewoonte en komt  
het in het DNA van 
Menzis.  

4 
 
 81,8% van de 
respondenten maakt 
nooit gebruik van VR. 

 
Uit het interview met 
Buursen komt naar voren dat 
VR nooit goed is 
geïntroduceerd in de 
organisatie. Medewerkers 
wisten niet wat VR was en 
hoe het werkt.  
 

 
Uit de interventie komt 
naar voren dat VR 
ontspannend werkt en 
een goede afleiding is 
om het werk even los te 
laten.  

 
In de gewenste 
situatie wordt VR 
gebruikt als middel 
om te ontspannen.  

Tabel 1: ‘GAP-analyse’.  

 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 28 
 

 

 

Gaps 

1. 
 
De randvoorwaarden (het aanbod) is aanwezig alleen medewerkers zijn hiervan niet goed op de hoogte.  

2. 
 
Er is een gap tussen wat wordt gezegd (medewerkers mogen ontspannen) en wat wordt gedaan 
(ontspanning tijdens werktijd wordt niet geaccepteerd). 

3. 
 
De huidige cultuur sluit niet aan bij de behoeftes van de medewerkers.  

4.  
 
Medewerkers maken geen gebruik van VR, hierdoor heeft het niet het gewenste effect.  
 
Tabel 2: ‘De GAPS’. 

De gewenste situatie van Menzis bevat de volgende belangrijke punten:  

• Communiceren over ontspanning, waarin het aanbod duidelijk wordt, bewustwording wordt 

gecreëerd over wat ontspanning is en waarom het belangrijk is.  

• Het stimuleren van ontspanning door teammanagers, het management en Menzis breed.  

• Ontspanning wordt een gewoonte in de cultuur en komt terug in het DNA van Menzis.  

• VR wordt gebruikt als middel om te ontspannen. 

 

5.5 Samenvatting resultaten praktische consequenties 
In deze paragraaf worden de praktische consequenties beschreven. Deze consequenties komen voort 

uit de omschrijving van de gewenste situatie. De volgende onderdelen komen aan bod: Economische, 

financiële en juridische consequenties, interne processen, organisatieomgeving en duurzaamheid. Er 

wordt gebruik gemaakt van resultaten uit voorgaande paragrafen. 

Economische consequenties 

‘Economie is een wetenschap die zich bezighoudt met de mens in zijn streven naar welvaart, dat wil 

zeggen naar een optimale voorziening van goederen en diensten’ (Brouwers & Koetzier, 2018). 

 

Het faciliteren van ontspanning is een ondersteunende faciliteit. Het staat niet in direct verband met 

de welvaart van Menzis. Daarom worden de economische consequenties buiten de scoop van dit 

onderzoek gehouden.  

 

Financiële consequenties 

Aan de hand van de GAP-analyse worden twee financiële consequenties nader toegelicht. Deze 

komen voort uit de belangrijke punten voor de gewenste situatie in paragraaf 5.4. Voor een betere 

communicatie kunnen communicatiemiddelen worden ingezet. De volgende investering is hiervoor 

nodig:  
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Investering 
ontspanningscampagne 

Aantal  Bedrag  
(Excl BTW) 

Posters A2  
(drukwerkdeal, z.d.a) 

100  €28,95 

Flyers  
(drukwerkdeal,z.d.b) 

1000 €28,80 

Totaal    €57,75 
Tabel 3: ‘Investeringen campagne.’ 

 

De campagne brengt het huidige ontspanningsaanbod en het belang van ontspanning onder de 

aandacht. Hiervoor kan worden geïnvesteerd in posters en flyers. De rest van de campagne gebeurt 

door het aanbod onder de aandacht te brengen, hiervoor zijn geen investeringen nodig.  

 

Ook de investeringen voor het gebruik van VR in de gewenste situatie komen aan bod. Er is hiervoor 

gekozen, omdat uit de GAP-analyse naar voren komt dat de huidige investering in VR zichzelf niet 

terugverdiend. Dit is echter wel gewenst. Uit de interventie zijn belangrijke randvoorwaarden om VR 

een succes te maken naar voren gekomen, hiervoor is een investering nodig. De volgende kosten-

batenanalyse is voor deze situatie opgesteld:   

 

Kosten  Bedrag  
(Incl. BTW) 

Baten Bedrag 

VR Apps 
(Oculus, z.d.) 

€100,45 - VR werkt ontspannend. 
 
- VR is een goede afleiding om 
het werk even los te laten. 
 

Niet in bedrag uit te 
drukken.  

Ruimte  €0,00 Preventie burn-out van één 
medewerker 

€18.888 

Koptelefoon –  
(Coolblue, 2019) 

€359   

Relaxtoel –  
(Prominent, 2018) 

€990,00   

Totaal  €1449,45 Totaal  €18.888 
Tabel 4: ‘Kosten en batenanalyse VR.’ 

Uit de kosten-batenanalyse komt naar voren dat een investering in VR meer baten heeft dan kosten. 

Hieronder wordt per onderdeel een toelichting en verantwoording gegeven.  

VR-apps 

VR-app Prijs (€) 

Vison Therapy  €2,99 

Higher than heights  €12,50 

Vacation Simulator €29,99 

Eleven Tabletennis  €19,99 

Guided Meditation  €14,99 

Beat Saber €19,99 

The Body  Gratis 
Tabel 5: ‘Investering VR apps.’ 
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De investering in tabel vijf is gebaseerd op resultaten uit de enquête en gesprekken in de organisatie. 

Uit de enquête kwam naar voren dat deelnemers aan de interventie graag afwisseling willen hebben. 

Elke dag dezelfde VR-app gaat vervelen, hierdoor gaan de effecten verloren. Om niet zomaar een 

investering te doen is medewerkers gevraagd in welke categorieën ze geïnteresseerd zijn. 73% van 

de respondenten gaf aan geïnteresseerd te zijn in het rondlopen in de natuur, daarom is gekozen 

voor ‘Vacation Simulator’. 56,8% is geïnteresseerd in meditatie. De app ‘Guided Meditation’ sluit 

hierop aan. Tenslotte is 32,4% geïnteresseerd in sport, ‘Eleven Tabletennis’ sluit hierop aan. De 

overige apps zijn gekozen door in ’t Velt en de leefkrachtambassadeurs. Deze apps zijn gekozen, 

omdat ze aansluiten bij de organisatie.   

Ruimte 

Er is geen investering nodig voor een geschikte ruimte. Deze ruimte is al aanwezig op locatie. Eisen 

waar de ruimte aan moet voldoen: 

• Rustig en compact. 

• Mensen kunnen niet zomaar binnenlopen (Bordje met niet storen op de deur). 

 

Koptelefoon 

Een aantal aspecten zijn belangrijk voor een optimale VR-ervaring. Een daarvan is een koptelefoon 

met: 

• Noise-cancelling (Geen omgevingsgeluiden). 

• Goede geluidservaring, waardoor de beleving ‘echt’ voelt.  

• Verstelbaar. 

 

Stoel 

Een relaxstoel kan de beleving versterken. Eisen aan de stoel zijn: 

• 360◦ graden draaien. 

• Ontspannen zitting.  

 

Burn-out 

Ontspanning kan een burn-out niet voorkomen, omdat ook andere factoren een rol spelen. Buursen 

geeft aan dat ontspanning ervoor kan zorgen dat iemand na een ontspanningsmoment beter kan 

relativeren. Mondria geeft aan dat Menzis veel te maken heeft met beeldschermwerk. Dit is een 

bedrijfsrisico. Ze zegt hierover het volgende: ‘Het is heel belangrijk om daar voldoende ontspanning 

in te vinden, regelmatig pauzes te nemen of even een ontspanningsmoment nemen, als men niet wil 

uitvallen’. Ontspanning kan bijdragen aan het voorkomen van burn-out klachten, daarom is berekend 

wat het kost als een medewerker uitvalt. Om zo een investering in VR te vergelijken met wat het 

oplevert, verzuimpreventie. Het salaris van een medewerker dient ten alle tijden betaald te worden. 

Als een medewerker een burn-out heeft, betaald Menzis de medewerker salaris, maar ontvangt hier 

echter geen arbeid voor terug.  

 

Menzis heeft tien functiegroepen. Elke functiegroep heeft een beginsalaris en een eindsalaris. Voor 

de berekening van het salaris per maand is gekozen voor functiegroep vijf met een maandsalaris van 

€2361 euro per maand. Er is hiervoor gekozen, omdat dit in het midden ligt (Zorgverzekeraar 

Nederland, 2018). Uit cijfers van ArboNed blijkt de gemiddelde duur van een burn-out acht maanden 

(Witteman, 2019). Als iemand uitvalt kost dit de organisatie €18.888, omdat het loon van de 

uitgevallen werknemer wordt doorbetaald, terwijl deze geen werkzaamheden voor de organisatie 

verricht.  
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Juridische consequenties 

In de wet staat het volgende vermeld over ontspanningsruimtes:  

In bedrijf of de inrichting of in de nabijheid daarvan is een gemakkelijk toegankelijke ruimte 

beschikbaar waar de werknemers pauzes kunnen doorbrengen. Deze ruimte is daartoe 

geschikt alsmede, afhankelijk van het aantal werknemers, voldoende ruim bemeten en 

uitgerust met voldoende tafels en stoelen (Artikel 3.20 uit het Wetboek). 

 

Ook de arbeidstijdenwet sluit hierop aan. Deze wet beschrijft dat elke werknemer die meer dan 

vijfeneenhalf uur dienst heeft, recht heeft op minimaal een halfuur pauze (Gubbels, z.d.). 

Vervolgens is gekeken naar de CAO van Menzis. Hierin staat dat een medewerker maximaal negen 

uur per dag mag werken. Over ontspanningsmomenten is niks opgenomen in de CAO 

(Zorgverzekeraar Nederland, 2018). 

 

Voor VR is een geschikte ruimte nodig. Het boek ‘De Werkplekwijzer’ beschrijft vanuit juridisch 

oogpunt de eisen aan een ‘gamesroom’ op kantoor. Deze eisen zijn als volgt: 

• Geen specifieke eisen aan afmetingen (afmetingen afhankelijk van grootte VR-apparaat). 

• Direct daglicht is niet vereist (Hofkamp, van Meel & Thoolen, 2013).  

 

Interne processen 

De interne processen vallen buiten de scoop van het onderzoek, omdat ontspanning geen directe 

invloed heeft op deze processen.  

 

Organisatieomgeving 

Extern 

Menzis hoeft geen rekening te houden met de externe organisatieomgeving. Ontspanning heeft geen 

invloed op deze omgeving.  

 

Intern 

Ontspanning heeft deels invloed op de interne organisatieomgeving. Voor het gebruik van VR is een 

gesloten ruimte nodig in het gebouw. Ontspanning in het algemeen heeft geen invloed op de interne 

organisatieomgeving, omdat geen wijzigingen worden doorgevoerd in het huidige aanbod.  

 

Duurzaamheid 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

Menzis heeft duurzaamheid verankerd in de manier van denken en werken. Er wordt bewust 

gekozen voor duurzame oplossingen. Duurzaamheid is vastgelegd in de kernwaarden van Menzis 

(Menzis, z.d.b). Voor dit onderzoek is het met name interessant om te kijken naar de duurzame 

inzetbaarheid van de medewerkers en welke rol ontspanning hierin heeft. 
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Duurzame inzetbaarheid 

Op het gebied van duurzaamheid wordt volgens Mondria ook gekeken naar het personeel. Mondria 

geeft aan dat inzetbaarheid een breed begrip is. Verzuim, ARBO en preventie vallen hieronder. 

Ontspanning is volgens haar dan ook een belangrijk onderdeel van verzuimpreventie. Ze geeft aan 

dat ontspanning van groot belang is om inzetbaar te zijn en blijven, want als het brein oververmoeid 

raakt dan heeft dit gevolgen. Ook de maatschappij veranderd. Mondria geeft aan dat ontwikkelingen 

steeds sneller gaan en veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. De populatie wordt ouder, en 

oudere mensen hebben vaak meer moeite om met veranderingen om te gaan.  

 

5.6 Samenvatting resultaten 
De resultaten van de huidige situatie en de ervaringen en behoeftes leveren input voor de gewenste 

situatie. Punten die in de huidige situatie en bij ervaringen en behoeftes zijn beschreven komen terug 

in de GAP-analyse. Aan de hand van de GAP-analyse zijn een aantal belangrijke consequenties 

beschreven waar Menzis rekening mee kan houden om naar de gewenste situatie te komen.   
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Hoofdstuk 6. Conclusie, discussie en aanbevelingen  
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de conclusies per deelvraag, antwoord op de hoofdvraag, discussie en 

aanbevelingen beschreven. 

6.2 Conclusies  

6.2.1 Conclusie huidige situatie  
Menzis is bezig met ontspanning, dit valt te concluderen uit het brede aanbod dat ze aanbieden. Er 

wordt dus goed gefaciliteerd. Er wordt echter weinig gebruik van gemaakt. Het aanbod is hiervan 

niet de oorzaak, omdat uit de enquête geconcludeerd kan worden dat medewerkers geen behoefte 

hebben aan een breder aanbod. Er zijn dus andere oorzaken die een rol spelen. Conclusies die uit de 

huidige situatie getrokken kunnen worden zijn dat de communicatie over het aanbod en het belang 

niet optimaal is, ontspanning wordt niet geaccepteerd, wordt als niet geoorloofd ervaren en 

medewerkers voelen zich niet gestimuleerd en gemotiveerd. De organisatiecultuur speelt hierbij een 

belangrijke rol. Menzis heeft een hardwerkende cultuur, waarbij het lastig is om even niks te doen. Er 

kan geconcludeerd worden aan de hand van het kleurdrukdenken dat de organisatiecultuur blauw is, 

dus gericht op plannen en structuur. Gezien de veranderingsbereidheid houdt Menzis niet van 

verplicht opleggen. Veranderen gaat dus langzaam en werkt het beste door de kracht van herhaling. 

Tenslotte kan uit de enquête geconcludeerd worden dat VR niet wordt gebruikt. Uit de interviews 

komt naar voren dat dit komt door een slechte introductie van het apparaat.  

6.2.2 Conclusie ervaringen en behoeftes  
Ontspanning algemeen 

Uit de ervaringen van de medewerkers kan geconcludeerd worden dat de ervaren balans tussen 

werk en ontspanning beter kan. Een meerderheid van de medewerkers heeft daarom behoefte aan 

meer ontspanningsmomenten. Ook kan geconcludeerd worden dat medewerkers vaker gaan 

ontspannen als het Menzis breed of door leidinggevenden wordt gestimuleerd.  

 

Ontspanning VR 

Uit de interventie kan geconcludeerd worden dat VR effect heeft. Het geeft een ontspannen gevoel, 

zorgt voor nieuwe focus en is een goede afleiding om het werk even los te laten. Daarnaast heeft VR 

nauwelijks invloed op het energieniveau en beperkte invloed op de ervaren balans tussen werk en 

ontspanning. Uit de nameting kan vervolgens geconcludeerd worden dat bij een implementatie van 

VR de volgende randvoorwaarden de VR-ervaring verbeteren: 

• Gesloten ruimte, waar niemand zomaar binnen kan vallen 

• Keuzemogelijkheden  

• Goede geluidsbeleving 

• Verstelbare koptelefoon 

• Relaxstoel 

6.2.3 Conclusie gewenste situatie  
Uit de gewenste situatie kan geconcludeerd worden dat Menzis te maken heeft met vier GAPS. Uit 

deze GAPS kunnen de volgende belangrijke punten geconcludeerd worden. Een duidelijke 

communicatie over ontspanning, het stimuleren van ontspanning, ontspanning wordt een gewoonte 

in de organisatiecultuur en VR wordt gebruikt als middel om te ontspannen.  
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6.2.4 Conclusie praktische consequenties 
Uit de praktische consequenties kan geconcludeerd worden dat er een aantal punten zijn waar 

rekening mee kan worden gehouden. Uit de financiële analyse wordt geconcludeerd dat voor een 

geslaagde communicatie over ontspanning een investering nodig is van €57,75. Om VR te laten 

voldoen aan alle randvoorwaarden voor een optimale beleving is een investering van €1449,50 

nodig.  

Uit de juridische analyse wordt geconcludeerd dat er weinig eisen zitten aan een VR-ruimte, omdat 

geen specifieke afmetingen zijn vastgesteld en direct daglicht niet is vereist. Andere juridische 

punten zijn een verplichte ruimte voor pauzes (al aanwezig), maximaal negen uur werken en vanaf 

vijfeneenhalf uur recht op een halfuur pauze.  

Vanuit duurzame inzetbaarheid wordt geconcludeerd dat ontspanning belangrijk is als 

verzuimpreventie. De steeds ouder wordende populatie heeft moeite met veranderingen. Dit is 

lastig, omdat veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. 

6.2.5 Beantwoording hoofdvraag 

Menzis komt naar de gewenste situatie op het gebied van ontspanning op de werkvloer in drie 

stappen.  

Stap 1: Een betere communicatie over ontspanning, zodat het belang en het aanbod duidelijk wordt.   

Stap 2: Het stimuleren van ontspanning door management, leidinggevenden en Menzis breed. 

Stap 3: Ontspanning wordt een gewoonte in de organisatiecultuur. 

 

Er wordt een bijdrage geleverd aan een gezondere werkomgeving door drie factoren: 

Brain:               De mentale gezondheid verbetert, zodra mensen na inspanning even ontspannen. 

Behaviour:      Het gewenste gezonde gedrag (de ontspanning) komt door goede communicatie en 

                          het stimuleren meer op gang. 

Building:          De faciliteiten en activiteiten op het gebied van ontspanning worden als voldoende 

                          beschouwd.  

 

Ervaren balans werk en ontspanning 

Er wordt een goede balans ervaren tussen werk en ontspanning, zodra ontspanning een gewoonte 

wordt van de werkdag.  

 

6.3 Discussie  
Er zijn een aantal mogelijke bedreigingen op de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek.  

De eerste is het aantal respondenten van de enquête. De streekproef is te klein in verhouding met 

het aantal medewerkers in de populatie. Met een grotere steekproef was het mogelijk om 

nauwkeurigere uitspraken te doen. Een grotere steekproef, die de betrouwbaarheid verhoogt, was 

echter niet haalbaar, omdat de medewerkers enquête moe waren. Om nauwkeurige uitspraken te 

doen zijn de resultaten van de enquête veelal ondersteunt met informatie uit de interviews 

(triangulatie) (Verhoeven, 2014).  
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Een andere bedreiging is het gebruik van commerciële bronnen. Er kan bij deze bronnen in twijfel 

worden getrokken of de informatie kloppend is, omdat deze bronnen niet altijd erkend en 

wetenschappelijk van aard zijn. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen is gebruik 

gemaakt van voldoende erkende bronnen.  

Er wordt aangeraden om Menzis breed een vervolgonderzoek te doen naar ontspanning op de 

werkvloer, waarin duidelijk wordt hoe en in welke vorm ontspanning aansluit bij het DNA van 

Menzis. Dit onderzoek levert een goede indicatie op over hoe ontspanning leeft in de organisatie. 

Het onderzoek is echter te klein om ervan uit te kunnen gaan dat de resultaten ook Menzis breed 

gelden.  

 

6.4 Aanbevelingen  

6.4.1 Ontspanning algemeen 
Stap 1: Een betere communicatie over ontspanning. 

Het is van belang om een betere communicatie te krijgen over ontspanning, omdat ontspanning kan 

bijdragen aan verzuimpreventie. Er wordt geadviseerd om een grote interne ontspanningscampagne 

Menzis breed te starten, omdat uit de enquête blijkt dat 63,8% vaker een ontspanningsmoment 

neemt als het Menzis breed gestimuleerd wordt. Deze campagne is gericht op alle drie de 

organisatieniveaus en kan op korte termijn gerealiseerd worden (zie investering paragraaf 5.5). 

Hierbij worden medewerkers geïnformeerd over het belang van ontspanning en maken ze kennis 

met het huidige aanbod. Er wordt geadviseerd om tijdens de campagne ontspanningsfaciliteiten 

onder de aandacht te brengen door competities te organiseren, zodat medewerkers op een leuke 

manier de effecten van ontspanning op het werk kunnen ervaren.  

 

Stap 2: Het stimuleren van ontspanning.  

Er wordt geadviseerd dat het management en leidinggevenden ontspanning gaan stimuleren. Dit kan 

op korte termijn, door het thema mee te nemen in de gesprekken en vergaderingen. Het stimuleren 

wordt gedaan door het strategische en tactische niveau met als doel de medewerkers op het 

operationele niveau te stimuleren om te gaan ontspannen. Zodra ontspanning meer gaat leven 

kunnen medewerkers elkaar ook onderling stimuleren en motiveren. Dit is belangrijk, omdat 

ontspanning pas een onderdeel van de cultuur wordt als het gaat leven en geaccepteerd wordt in de 

organisatie. 

 

Stap 3: Van ontspanning een gewoonte maken. 

Als de medewerkers op de hoogte zijn van het belang van ontspanning, het aanbod en ze het gevoel 

hebben dat ze mogen ontspannen, is het van belang dat het niet een tijdelijke rage wordt, maar een 

langdurige gewoonte in het DNA van Menzis, als onderdeel van de organisatiecultuur. Menzis is 

volgens Caluwé een blauwe organisatie. Kenmerken hiervan zijn planmatig werken, in stappen de 

verandering doorlopen, en structuur. Er wordt geadviseerd om ontspanning te plannen. Naast de 

lunchpauze, worden ontspanningsmomenten ingepland, waardoor het voor medewerkers een 

onderdeel wordt van de werkdag. Herhaling is hierbij belangrijk, omdat veranderingen bij Menzis 

langzaam gaan en de organisatie de veranderingen niet wil opdringen.  
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Er wordt aanbevolen om het thema op leuke manieren steeds opnieuw onder de aandacht te 

brengen in de organisatie. Bijvoorbeeld door het organiseren van een competitie of workshop. Deze 

aanbeveling richt zich op de lange termijn en op alle organisatieniveaus, omdat het te maken heeft 

met een cultuurverandering waarbij ontspanning een gewoonte wordt in de gehele organisatie.  

6.4.2 Ontspanning VR 
Om ervoor te zorgen dat VR in de gewenste situatie wordt gebruikt, wordt geadviseerd om de 

investering voor VR in paragraaf 5.5 te doen. Deze investering is belangrijk, omdat ontspanning een 

onderdeel is van verzuimpreventie. VR heeft zich bewezen als goed middel om te ontspannen, 

daarnaast kost een VR-sessie weinig tijd en minimale inspanning (VR Mental Health, z.d.). De 

investering wordt gedaan voor alle organisatieniveaus, omdat iedereen die er baat bij heeft, gebruik 

kan maken van VR. De investering kan gedaan worden op korte termijn.  

 

Vervolgens is het van belang dat erover VR gesproken wordt en het gaat leven in de organisatie. Er 

wordt geadviseerd om dit te doen door het VR-apparaat mee te nemen in meetings om deze af te 

sluiten met een gezamenlijk VR-spel, zodat medewerkers VR kunnen ervaren. Als alle medewerkers 

kennis hebben gemaakt met VR kan het op een vaste plek geïntroduceerd worden. Deze locatie 

voldoet aan alle randvoorwaarden en medewerkers worden op de hoogte gebracht van waar het 

apparaat staat. Deze aanbeveling is voor de middellange termijn, omdat het even kan duren voor het 

gebruik op gang komt.  
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Hoofdstuk 7. Reflectie  
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op het proces aan de hand van het reflectiemodel van Gibbs 

(Mulder, 2018). Gibbs behandeld zes stappen deze zijn verwerkt in de reflectie op aanpak bij 

doelstelling en uitvoering van de opdracht. Vervolgens wordt gekeken naar de eigen ontwikkeling als 

Facility Manager. Voor uitleg van het model wordt verwezen naar bijlage 17. 

7.2 Reflectie professioneel functioneren 
Het afstudeertraject begon met het afstemmen van de opdracht. Aan de hand van deze afstemming 

ging ik een onderzoeksplan schrijven. De afstemming van de opdracht verliep moeizaam. De 

opdrachtgever had een bepaalde visie over hoe de opdracht eruit moest gaan zien, deze visie sloot 

niet aan bij de eisen vanuit de opleiding. Ik vond dit lastig om mee om te gaan, omdat ik hierdoor tijd 

verloor. Gelukkig heb ik niet opgegeven, want na veel overleggen en nieuwe ideeën bedenken, 

waren uiteindelijk beide partijen tevreden.  

Het onderzoek begon met literatuuronderzoek. Het was lastig om goede, aansluitende literatuur te 

vinden, omdat het onderwerp ontspanning op de werkvloer opkomend is. De literatuur die ik heb 

gevonden is bruikbaar, hierdoor sluit het theoretisch kader goed aan op de resultaten. Achteraf 

gezien zou ik bij een volgend onderzoek aan het begin meer de theorie induiken, omdat ik heb 

gemerkt dat het vinden van aansluitende literatuur een belangrijke, maar ook tijdrovende klus is.  

Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met de onderzoeksmethodes. Mijn onderzoeksdoelgroep was 

door een streng communicatiebeleid lastig te bereiken. Hierdoor duurde het altijd een paar dagen 

voor ik reactie had. Het regelen van de interviews ging makkelijk. De enquête ging lastiger, omdat 

medewerkers enquête moe waren. Dit heb ik via verschillende wegen geprobeerd, maar op een 

gegeven moment moest ik de enquête sluiten, helaas met minder respons dan ik vooraf hoopte. Dit 

was een tegenvaller, maar omdat ik naar mijn gevoel alles had geprobeerd kon ik het loslaten. Het 

werven van deelnemers voor de interventie ging beter, voor de kick-off had ik 30 deelnemers. Vooraf 

aan de interventie werd mij beloofd dat er meerdere VR apps zouden komen, nadat ik hier meerdere 

malen achteraan ben gegaan, is het niet gelukt om dit te regelen voor het einde van het experiment. 

Hierdoor zijn destijds meerdere deelnemers afgehaakt, omdat ze het niet leuk vonden om steeds 

naar hetzelfde filmpje te kijken. Gelukkig zijn de nieuwe VR-apps inmiddels beschikbaar in de 

organisatie. Naar aanleiding van de interventie is er mond-tot-mond reclame in de organisatie over 

VR en is het apparaat inmiddels niet meer onbekend bij de medewerkers.  

Nadat alle informatie binnen was, ben ik begonnen met de data te analyseren en de resultaten te 

schrijven. De resultaten boden voldoende inzicht en kwamen redelijk overeen met mijn 

verwachtingen. Ik vond het leuk om te zien hoe effectief VR is en hoe goed Menzis al op weg is op 

het gebied van ontspanning.  

Ik heb tijdens het onderzoek niet met een strakke planning gewerkt, omdat er veel tegenslagen 

waren, waardoor ik mijn planning steeds moest aanpassen. In het vervolg zou ik het fijn vinden om 

een strakke planning aan te kunnen houden, omdat dit zorgt voor minder stress.  
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Gedurende dit onderzoek heb ik leren omgaan met dilemma’s. Een van de grootste dilemma’s was 

een tussenweg vinden tussen wat opdrachtgever wil en wat school verwacht. Ik heb dit uiteindelijk 

overwonnen door goed te luisteren naar de verschillende partijen en met meerdere ideeën te 

komen. Ik heb voor deze aanpak gekozen, omdat dit natuurlijk voelde en naar mijn mening de 

aanpak is waar je het meeste mee bereikt. Ik zou dus voortaan zeker dezelfde aanpak gebruiken.  

Uit bovenstaande reflectie kan ik concluderen dat ik veel geleerd heb. Het was een weg met pieken 

en dalen. Ik heb hiervan geleerd dat je niet moet opgeven en vooral moet blijven overleggen en 

proberen. Daarnaast heb ik veel te danken aan de goede samenwerking met opdrachtgever en 

bedrijfsbegeleider. Ik heb hiervan veel geleerd.  

7.3 Reflectie op ontwikkeling als Facility Manager  
Gedurende mijn opleiding heb ik mezelf ontwikkelt als startende Facility Manager met een 

onderzoekend vermogen. De negen competenties van FM spelen een rol bij mijn ontwikkeling als 

Facility Manager. Dit onderzoek heeft daar ook aan bijgedragen met name de betrokkenheid van een 

organisatie bij het onderzoek heeft ervoor gezorgd dat ik mijn professionele houding verder heb 

ontwikkelt. Ook sta ik nu steviger in mijn schoenen dan vier jaar geleden. De opgedane kennis tijdens 

de opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik zelfverzekerder ben geworden als beginnend Facility 

Manager. Na mijn opleiding wil ik graag doorleren om mijzelf verder te ontwikkelen.  
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Bijlagen  

Bijlage 1. Drie routes naar gezond werkgedrag 

Afbeelding 1: ‘Drie routes van gezonde werkomgeving naar gezond werkgedrag’ (Hoendervanger & Timmer, 2019). 

 

Er zijn drie routes van een gezonde werkomgeving naar gezond werkgedrag, namelijk faciliteren, 

stimuleren en leren. Gezond werkgedrag vergt een combinatie van deze drie.  

Faciliteren 

Deze pijler focust zich met name op het aanbod. In het geval van dit onderzoek gaat het om het 

ontspanningsaanbod. Menzis maakt ontspannen op de werkvloer mogelijk door verschillende 

faciliteiten en activiteiten te faciliteren. Het is ook mogelijk om er voor te kiezen om ongezond 

gedrag onmogelijk te maken. In het kader van dit onderzoek is dit niet van toepassing. Het faciliteren 

van gezond gedrag is een voorwaarde voor het bevorderen van dit gedrag (Hoendervanger & 

Timmer, 2019). 

 

Stimuleren 

Deze pijler draait om de aantrekkelijkheid van gedragsopties. In dit onderzoek gaat het om het 

aantrekkelijk maken van het ontspanningsaanbod. Het gaat er hierbij om dat het gezonde gedrag 

makkelijker of leuker gemaakt wordt. Deze pijler werkt alleen als medewerkers gemotiveerd zijn en 

de omgeving voldoende mogelijkheden biedt. Belangrijk is dat de mogelijkheden aansluiten bij de 

vaardigheden van de gebruikers (Hoendervanger & Timmer, 2019). 

 

Leren  

Bij de pijlers faciliteren en stimuleren worden de medewerkers niet bewust betrokken bij hun 

gedrag. Bij de pijler leren is dit wel het geval. Werknemers krijgen hierbij feedback over gedrag en 

informatie over de werkomgeving. Het doel van deze pijler is om mensen mee te nemen van het 

onbewuste gedrag naar het bewuste en gezonde gedrag. Door deze bewustwording kan de motivatie 

toenemen om het daadwerkelijke gedrag uit te voeren en vol te houden. Deze pijler wordt niet 

meegenomen in de scoop van het onderzoek (Hoendervanger & Timmer, 2019). 
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Bijlage 2. Interview Bart in ‘t Velt  
Het interview heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 april om 11.00 uur. Het interview heeft een totale 

duur van 23.45 minuten.  

Het doel van dit interview is om meer inzicht te krijgen in het project werkomgeving 2020 en 

erachter te komen hoe ontspanning hier een belangrijke rol inspeelt.  

Het interviewschema 
Vooraf aan het interview is het volgende interviewschema opgesteld. Deze is vooraf aan het 

interview gedeeld met de geïnterviewde.  

 

Voorstellen 

1.  Zou je je kort kunnen voorstellen? 

2.  Wat houdt jouw functie bij Menzis precies in?  

3.  Wat zijn jouw specifieke werkzaamheden binnen de organisatie? 

 

Organisatie/Werkomgeving Menzis 2020 

4.  Kun je iets meer vertellen over hoe de nieuwe werkomgeving bijdraagt aan gezond 

werkgedrag van de medewerkers?  

5. Wordt gezond werkgedrag door de organisatie gestimuleerd?   

Zo ja, hoe wordt gezond werkgedrag gestimuleerd?  

6. Wat wil Menzis bereiken met het stimuleren van gezond werkgedrag? 

7.  Wat versta je onder leefkracht?  

8.  Hoe komt leefkracht tot uiting in de nieuwe werkomgeving? 

 

Ontspannen in het algemeen 

9.  Waarom vindt Menzis ontspanning op de werkvloer zo belangrijk? 

10. Was er sprake van een directe aanleiding/behoefte om meer te gaan doen met ontspanning 

op de werkvloer? 

Zo ja, wat was deze aanleiding?  

11. Hoe wordt er in de organisatie tegen ontspanning aangekeken?  

Wordt het al normaal gevonden/wordt het geaccepteerd?  

12. Hoe zou u de ontspanningscultuur in de organisatie beschrijven?  

13. Hoe kan deze ontspanningscultuur worden veranderd, zodat elke medewerker zich 

comfortabel voelt om te ontspannen?  

14. Welke ontspanningsfaciliteiten worden er in de nieuwe werkomgeving allemaal 

aangeboden?   

15. Wordt er veel gebruik gemaakt van de aangeboden ontspanningsfaciliteiten?  

Waarom wel of niet?  

Hoe zou je ervoor zorgen dat deze faciliteiten meer gebruikt gaan worden in de toekomst?  

16. Wordt ontspanning door de organisatie gestimuleerd?  

 Hoe wordt dit gestimuleerd? Door leidinggevenden? Menzis breed?   

17. Wat hoopt u op lange termijn te bereiken met het faciliteren van ontspanning op de 

werkvloer? 
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Ontspannen met Virtual Reality 

18. Hoe zou je ervoor zorgen dat Virtual Reality in de toekomst meer gebruikt gaat worden?  

19. Wat hoop je te bereiken met het inzetten van Virtual Reality als middel om te ontspannen?  

 

De kleurcodering 
De kleurcodering is gebaseerd op acht begrippen. Elk begrip heeft een eigen kleur.  

Begrippen codering  

Werkomgeving 2020: Samenwerken, flexibiliteit en leefkracht 

Ontspanningscultuur (icm verandermanagement) 

Stimuleren ontspanning 

Ontspanningsfaciliteiten 

Ontspanningsbehoefte 

Virtual Reality 

Diversiteit en variëteit  

Gezond gedrag/gezonde werkomgeving 
Tabel 6: ‘De kleurcodering.’ 

Het transcript 
Hieronder wordt het transcript van het interview weergegeven.  

Dorette Ik ben Dorette van Dijken. Voor mijn opleiding Facility Management doe ik onderzoek 
naar ontspanning op de werkvloer en de effectiviteit van Virtual Reality als middel om 
te ontspannen. Voor dit onderzoek vind ik het belangrijk om inzicht te krijgen in de 
gezonde werkomgeving en ontspanning op de werkvloer. Ik wil u hier graag over 
interviewen. De vragen in dit interview zijn opgedeeld in drie delen. Het begint met 
een aantal algemene vragen, vervolgens gaat het over de organisatie en het project 
werkomgeving 2020, daarna gaan we over op ontspanning.  Ik probeer gedurende het 
interview zoveel mogelijk het interviewschema aan te houden. Het interview gaat 
ongeveer 20 tot 30 minuten duren. Zou ik het interview mogen opnemen?  

Bart Ja natuurlijk, geen probleem! 

Dorette Kun je je eerst kort even voorstellen?  

Bart Ik ben Bart in ’t Velt, adviseur huisvesting van Menzis en projectleider voor Ontwerp 
en Facilitair voor het project nieuwe werkomgeving 2020. 

Dorette  En wat zijn jouw specifieke werkzaamheden voor dit project?  

Bart Naja ik maak onderdeel uit van het projectteam die integraal zeg maar en wat we 
integraal benaderen vanuit alle pijlers: IV, facilitair, P&O, ICT, de bouw en ook op 
projectmanagement zitten allemaal mensen in het project. En maken daar onderdeel 
van uit. Het gehele concept is eigenlijk in gezamenlijkheid tot stand gekomen.  

Dorette Oké. En hoe draagt de nieuwe werkomgeving bij aan gezond werkgedrag?  

Bart De nieuwe werkomgeving is gebaseerd op drie pijlers. Namelijk  samenwerken, 
flexibiliteit en leefkracht. Leefkracht is bij ons ook iets dat op de directieagenda staat.  

Dorette Ja. 

Bart Dat maakt het ook allemaal veel makkelijker. En leefkracht is iets meer dan alleen 
vitaliteit. Het is echt een product zeg maar wat we ook verkopen. Vanuit Marketing & 
Sales aan onze zorgaanbieders. En het is eigenlijk wat dat betreft helemaal 
geïntegreerd in het ontwerp. Dus er zitten heel veel nudges, triggers. En alles waar we 
keus moesten maken hebben we ook gekeken naar dit aandachtspunt.  

Dorette Oké, dus eigenlijk wordt het gezond gedrag gestimuleerd door verschillende nudges?  
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Bart Ja, verschillende nudges. Kijk het is onbewust en bewust verleiden. Sommige zaken 
zijn echt bewust, zoals het gratis fruit en de trap. Deze zijn in Wageningen en 
Enschede gekomen, zodat mensen de trap nemen om naar de werkomgeving toe te 
gaan. Het moet natuurlijk geen Obstacle Run worden, zoals ik al eens eerder heb 
aangegeven van binnenkomst tot aan de werkplek. Maar we proberen wel op alle 
verschillende, mogelijke manieren mensen te verleiden tot het maken van gezonde 
keuzes. Dat kan zijn door de werkplek met een hoog/laag bureau, andere 
zitcombinaties, maar bijvoorbeeld ook het verleiden tot het nemen van gezonde 
voeding in de catering. Zorgen dat mensen met een hoge werkplekgebondenheid van 
het callcenter en de backoffice mogelijkheden hebben rondom hun werkplek. Waar 
we veelal voorbij aan gaan is dat we ook niet moeten vergeten dat een leefkrachtige 
werkomgeving ook een plek is waar je goed kan ontspannen en rusten. Het is niet 
alleen maar bewegen. Het is juist ook even ontladen en even tot stilstand komen om 
weer een paar stappen voor uit te kunnen.  

Dorette  Ah ja precies! Hoe zou je leefkracht in een zin omschrijven?  

Bart Dat is grappig, want vanuit de werkomgeving zijn er verschillende definities. Er is een 
definitie, die zou je uit het Maatschappelijk werk en jaarverslag moeten halen.  

Dorette  Ja.. 

Bart Die kan ik straks anders ook wel even toesturen. Maar dat heeft te maken met 
positieve inzichten. Ik kom er later even op terug. Dat stuur ik je straks wel even toe.  

Dorette  Is goed! Ja, en waarom vindt Menzis ontspanning zo belangrijk in de nieuwe 
werkomgeving?  

Bart Naja weetje ik zeg weleens je kan niet acht uur knallen. Ik bedoel hard lopen is ook 
langzaam lopen. Je moet ook goed langzaam kunnen lopen. De basis moet goed zijn 
om vervolgens hard te kunnen lopen. En trainen is rust nemen. Je kan niet acht uur 
lang knallen, knallen, knallen. Je moet ook af en toe even weer opladen.  

Dorette Ja precies. 

Bart We zijn niet gemaakt ook om acht uur lang achter elkaar te zitten. Het is ook gewoon 
goed en dat zie je gewoon ook uit wetenschappelijk onderzoek. Er is bewezen dat als 
je druk bent je steeds even twee minuten moet bewegen, zo worden je hersenen veel 
actiever en blijven ze ook actiever. Dan als je continue maar zit. Het is natuurlijk wel 
een beetje persoonlijk. Sommige mensen kunnen heel lang zitten en zich er in 
vastbijten. Vandaar ook dat ik zeg maar de kernbegrippen van diversiteit en variëteit 
zijn gewoon heel belangrijk hierin. Je kunt mensen tools geven, zich bewust te laten 
worden van wat voor hun aangenaam is. Dat is denk ik ook wat we bij Menzis veel 
doen. Niet iedereen krijgt een zit-stabureau. We kijken naar het hele pallet. En we 
hebben heel veel verschillende dingen. We doen niet heel veel van iets. Maar we 
bieden gewoon van alles en nog wat aan. Voor de ene werkt iets beter, dan voor de 
ander. Voor de een is een zit-stabureau veel beter dan bijvoorbeeld de VR bril, terwijl 
de ander dit juist beter vindt.  

Dorette  Ja precies. Het verschilt van persoon.  

Bart Sommige willen juist actiever. De managers houden lunch walk bila’s. En de ander 
zoekt het veel meer in lekker sporten om vier uur. En die werken dan ’s avonds bij 
wijze van spreken. Voordat je thuis het huiselijk geweld in gaat met jonge kinderen, 
dat je in ieder geval je ding al gedaan hebt. Dus je kunt er op heel veel verschillende 
manieren naar kijken en dat is ook een stukje flexibiliteit. Er is niet een manier de 
goede manier, maar je moet heel erg kijken naar diversiteit en variëteit. Om die 
flexibiliteit en leefkracht te vergoten. Het versterken van je leefkracht.  

Dorette  Ja precies. Maar wordt ontspanning al normaal gevonden door iedereen? Wordt het 
geaccepteerd als iemand ontspant?  
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Bart Dat is grappig. We hebben bijvoorbeeld zo’n powernaproom weleens gehad in 
Enschede en Groningen. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat het in Groningen een 
succes is, dan zit het ook, moet ik eerlijk zeggen, niet helemaal tegen de 
werkomgeving aan. En je ziet dan cultureel gezien dat daar dan best wel lacherig over 
wordt gedaan. Dus nog niet geaccepteerd.  

Dorette Nee precies. 

Bart Dat is er een van de dingen. Mensen zijn wel heel bewust nu. Heel bewust gaan ze 
buiten een rondje lopen. En dat wordt steeds minder als gek ervaren. Vroeger was het 
natuurlijk heel erg van je moet acht uur draaien. Daar wordt wel steeds minder op 
gelet. En dat heeft ook te maken met dat we steeds meer op de output letten. Niet 
acht uur draaien, maar je moet je werk goed doen. De een heeft natuurlijk een ander 
tijdsbesef als de ander. En ontspanning is natuurlijk wel in dat opzicht de een heeft 
dat veel meer nodig dan de ander. Ik denk wel dat het steeds meer geaccepteerd 
wordt. Dus dat is wel, zeker op managementniveau. Het is niet meer van hey, wat ga 
je nu doen? Dat is natuurlijk ook zoals vroeger van ik ga nu even roken. Mensen 
gingen eventjes weg van hun werkplek. Eigenlijk is dat precies wat je wilt, alleen wil je 
niet dat ze gaan roken dan, maar dat ze even een moment voor zichzelf nemen. Even 
een break inbouwen.  

Dorette  Dus die ontspanningscultuur verandert wel?  

Bart Ik denk dat het langzamerhand zeker inderdaad wel steeds meer komt. We zijn een 
hele traditionele organisatie en veranderen gaat bij ons helemaal niet snel. Maar ik 
heb wel het idee dat het steeds meer komt. Dat heeft wel te maken met de kracht 
van herhaling. Hoe vaker we dat herhalen, hoe meer het geaccepteerd wordt. Als je 
het mensen ziet doen. Goed voorbeeld doet volgen. 

Dorette Ja dat is waar. Stimuleren jullie ontspanning ook nog op andere manieren? 

Bart Ja ik denk alleen maar. Voornamelijk via onze campagnes. Intern wordt er ook 
aandacht aangegeven. De middelen die beschikbaar zijn, zoals de 
ontspanningsruimte. Dat is natuurlijk iets wat veel gebruikt wordt. We leggen hierbij 
het initiatief bij de medewerkers zelf. Het is een ruimte die we hebben op alle drie de 
locaties, ze zijn niet helemaal gelijk, maar daar kun je dus als je bijvoorbeeld een 
knokkelmassage wilt geven, ik noem maar wat, dan is daar een mogelijkheid in. Als 
daar een aanbod en vraag naar is, dan kunnen we dat faciliteren. De pingpongtafels, 
tafelvoetbal, dartborden dat proberen we met competities mensen in te stimuleren. 
Op heel veel verschillende manieren proberen we mensen te verleiden om dus af en 
toe die break te nemen. Het moet geen speeltuin worden. Maar ik denk wel dat het 
goed is dat je een heel divers aanbod aanbied. En ook wel een beetje door mensen te 
pushen, mee te nemen. Dat gebeurd ook veelal door onze leefkracht ambassadeurs.  

Dorette  Oh ja die hebben daar natuurlijk ook een rol in. 

Bart Ja zij hebben een soort klankbordgroep. En die hebben daar inderdaad een rol in. Dus 
die ook mensen aware maken dat je af en toe even die break moet nemen. 

Dorette Ja, dus je merkt wel dat er steeds meer gebruik van de ontspanningsfaciliteiten wordt 
gemaakt?  

Bart Ja, dat zeker! Maar het is ook niet alleen tijdens werkuren, maar wat je zegt is dat het 
gewoon geaccepteerd wordt. Ga anders eerst even een rondje zwemmen, voordat je 
naar je werk toekomt, als dat kan. 

Dorette Ja precies, dus buiten werk om stimuleren jullie eigenlijk ook ontspanning? 

Bart Ja naja alle interventies die we doen zijn voornamelijk gericht binnen de Menzis 
muren. Maar we hebben natuurlijk wel de zwemmensen, de watermensen. We 
hebben allerlei verschillende initiatieven, die dat wel ondersteunen.  
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Dorette Was er dan ook een directe aanleiding of een behoefte waardoor jullie nu zoveel met 
ontspanning bezig zijn?  

Bart Het heeft alles te maken met wie en wat Menzis is. We zijn een zorgverzekering. We 
verkopen een beetje zorg. Het zit in ons DNA. Het is eigenlijk waar de campagnes van 
Menzis ook om draaien. Het staat bij ons ook op de strategische executie kaart, een 
duurzame, leefkrachtige werkomgeving, leefomgeving stimuleren. In het kader van 
“practice what you preach” is dit natuurlijk wel wie wij zijn.  

Dorette Ja oké.  

Bart Het zou wel gek zijn, we hebben jarenlang, voordat we begonnen met nieuwe 
werkomgeving, we wisten bijvoorbeeld allemaal uit wetenschappelijk onderzoek dat 
zo’n fietsstoel dat het een effect heeft. Niet voor iedereen, maar voor sommige 
mensen. Maar zelf hadden we er geen, maar wel bij onze zorgaanbieders, waren we 
het aan het promoten. Het is raar dat je iets promoot, wat je zelf niet doorleeft. Dus 
het aardige van de inhaalslag die we hebben gemaakt in de nieuwe werkomgeving is 
dat we dat soort middelen echt nu zelf tot onze beschikking hebben en daarmee 
experimenteren. En ook dat naar buiten toe kunnen aanreiken van het is echt wel een 
middel dat werkt. En ook veel meer de eigen ervaring eraan ophangen.  

Dorette Ja oké.  

Bart Het aardige van ontspanning is natuurlijk, kijk wat ik je al zei, leefkracht is eigenlijk 
een beetje het positieve inzicht vergroten en het versterken van mensen. Het gaat 
iets verder dan alleen vitaliteit. Vitaliteit is heel erg lichamelijk, maar wij willen juist 
echt mensen bewust maken van keuzes zowel op alle verschillende pijlers, het 
bewegen, ik eet en drink goed, ik slaap, rust en ontspan goed. Dat je dus dat hele 
spectrum benaderd. Dus het is een soort lifestyle. Gezondheid is trending nu. Maar 
ontspanning wordt vaak aan voorbij gegaan. Maar ontspanning kan ook yoga zijn. En 
dat is wel even heel erg belangrijk. Dit is misschien wel even cruciaal. Wat voor de een 
ontspanning is, kan voor de ander heel iets anders zijn. Voor mij is inspanning, 
ontspanning. Laat mij twaalf kilometer hardlopen, dat is echt mijn ontspanning. En 
voor de ander is dat juist een uur zen, yoga of mediteren. Dat is dus ook nog eens 
verschillend. Die VR bijvoorbeeld, dan heb je weer verschillende apps, wat voor de 
ene ontspannend is, is dat voor de ander totaal niet. 

Dorette Aha, dat maakt het wel lastig. Maar jullie proberen wel aan ieders behoefte te 
voldoen door zoveel mogelijk aan te bieden? 

Bart Precies! Wat we doen is dus niet, wat je veelal ziet bij bedrijven van iedereen krijgt 
een zit-stabureau, maar lang niet iedereen zit hier op te wachten. Ze zeggen eigenlijk 
een op twaalf/een op vijftien moet je een stabureau aanbieden en die doet er ook 
echt daadwerkelijk wat mee. Met die wetenschap zijn de euro’s die we hebben 
uitgegeven aan deze interventies echt goed besteed, omdat het gebruikt wordt door 
de mensen die er gebruik van willen maken.  

Dorette Ja precies, maar hoe schat je dat in? Hoeveel mensen er gebruik van willen maken? 

Bart Kijk dat is ook weer even een cruciale, eigenlijk een soort oneliner: Behoefte creëren 
vanuit schaarste. We hebben gefaseerd kunnen bouwen. We zijn begonnen met heel 
iets kleins neer te zetten. Daar hebben we mee geëxperimenteerd. We hebben niet 
gelijk gezegd, iedereen alles, maar we hebben ook een beetje gekeken wat werkt bij 
andere partijen, ik kan niet zeggen dat het ook bij ons werkt, maar dan heb je wel een 
beetje een richtlijn, wat wordt er geadviseerd vanuit de leverancier voor die 
interventie. En dat hebben we vervolgens toegepast bij Menzis. En het Menzis laagje 
erover heen gegooid. We kijken wel bijvoorbeeld naar werkomgevingen, die 
bijvoorbeeld een veel hogere werkplekgebondenheid hebben, dan bijvoorbeeld 
mensen van Marketing & Sales die in en uit lopen. Die hebben andere behoeftes in 
een werkomgeving, dan bijvoorbeeld een callcenter, die echt acht uur lang op hun 
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plek zitten. En zo moet je er ook een beetje naar differentiëren. Dat is het Menzis 
laagje dat we erover heen gegooid hebben.  

Dorette Ja precies! En wat hopen jullie dan op lange termijn te bereiken met het faciliteren 
van ontspanning?  

Bart Dat het dus een structureel onderdeel wordt van het bewegen in en rondom het 
gebouw. Dat mensen zich heel erg bewust zijn van als ik nu een halfuur of vijf minuten 
even een lunchwandeling doe. Dat het in het DNA, een gewoonte wordt om te doen. 
Dus dat het niet tegen je gezegd hoeft te worden, dat we niet meer daar campagnes 
aan hoeven te wijden bij wijze van spreken. We hoeven geen topsporters te worden 
hier, maar we willen wel dat mensen op hun manier, lekker vitaal en gezond zijn. 
Maar ook bewust zijn van de keuzes die ze maken. En de keuzes die ze maken dat het 
vaak gezonde keuzes zijn. Dus dat is een beetje waar we naar toe willen.  

Dorette Merk je ook al dat mensen echt blijer en gezonder zijn?  

Bart Ja weetje, je hebt zat mensen die altijd nors enz. zijn, maar er zijn echt wel mensen 
die heel erg blij zijn met de middelen en mogelijkheden die er zijn. Wij komen 
natuurlijk van de oude werkomgeving. Dit is een heel groot verschil met nu. Waar de 
grote winst hem in zit. Er is altijd wel een groep die voorop loopt, die altijd al sportief 
is. Daar hebben we ons niet op gericht. Het gaat ons echt even om de mensen die op 
een andere manier, die zich in een keer noodgedwongen leefkrachtig willen voelen.  

Dorette Maar iedereen ging daar wel in mee? Kreeg je veel commentaar van mensen dat ze 
daar niet op zaten te wachten of viel dat mee? 

Bart Tuurlijk, je hebt altijd commentaar. Ik zeg altijd je hebt een 20/60/20 regel. 20 
procent van de mensen gaat altijd enthousiast mee in verandering en loopt voor op. 
60 procent van de meute die volgt en denkt het zal wel, ik volg, want ik kan het toch 
niet tegenhouden. En 20 procent zet de hakken in het zand. Daarvan zie je eigenlijk 
altijd wel dat tien procent daar uiteindelijk van overstag gaat, die zijn ook dat het niet 
zoveel zin heeft om er heel erg mee door te gaan. En tien procent blijft altijd een 
beetje met de hakken in het zand. Die denken van dit is niet mijn weg. Maar weetje 
kijk wat we ook zeggen het is een keuze. Gezonde middelen zijn een keuze. Jij kan 
ervoor kiezen aan een stabureau te gaan zitten. Je kan er voor kiezen om VR te 
gebruiken. Je kan er ook voor kiezen dat allemaal niet te doen. Het is echt een keuze 
van mensen. Misschien is het eerder succes is een keuze, misschien moet ik het beter 
zo zeggen. Want dan, weer een oneliner, het is wel heel persoonlijk. Het moet geen 
verplichting worden, maar daarom hebben we ook nudges, dus mensen die dat dan 
echt helemaal niks vinden. Dat kan, die heb je altijd. Dat we die toch op een of andere 
manier verleiden dat ze de trap nemen, minder snel geneigd zijn om de kroket te 
bestellen. Wat nu gebeurd is dat we niet lullig willen zijn, dus je kan nog steeds een 
kroket halen, maar die moet je dan wel bestellen. Je ziet mensen dan bellen naar de 
keuken kun je mijn kroket even klaarzetten? Als je zo die hard je kroket wilt, kijk daar 
doe je niet zo heel veel aan  

Dorette Nee dat kan je dan ook niet veranderen. 

Bart Je hebt ook bedrijven, dat is wel heel aardig, zoals Tony Chocolonely. Die gaan dan je 
BMI meten. Ze hebben dan endless chocola, altijd tot je beschikking, kun je altijd 
gratis nemen. Maar op basis van je BMI wordt er dan wel een soort van bonus 
uitgekeerd. En dat is niet keihard, maar een klein grapje/fun element. Maar dat geeft 
wel aan jongens dit is een product dat we verkopen met liefde. We willen dat graag 
promoten maar wees wel bewust dat je het met mate doet.  

Dorette Ah dat is wel slim. Toch nog even terug naar VR. Hoe zou jij er in de toekomst voor dat 
het meer gebruikt gaat worden?  

Bart Ja ik denk de toepassing van VR. Je moet kijken, naast dat het leuk is als fun element, 
hoe het kan bijdragen voor iemand die daadwerkelijk ontspanning nodig heeft. Wat 
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vanuit de bedrijfsarts ingezet moet worden. Daar gaan we natuurlijk vanuit onze 
zorgaanbieders, daar zijn we dagelijks in gesprek met patiënten, met onze klanten en 
onze leden. En die leden hebben allerlei sores onder de lede. Angststoornis, dat 
uiteenlopend is. We hebben toevallig nu een aantal apps. Dat ik je vorige week heb 
toegestuurd, waarbij mensen echt zich veel meer kunnen inleven, hoe is het nu om 
een angststoornis te hebben, hoe is het nu om hoogtevrees te hebben. Wat is het nu 
om dementie te hebben? Eigenlijk alles waar wij voor staan, dus als je mensen daar in 
mee kan nemen. Ik denk dat VR nog een veel grotere toevlucht gaat nemen. Ik denk 
dat je het op die manier ook daadwerkelijk kan inzetten met allemaal promo’s en 
acties. Waar we zelf tussendoor ook al allemaal dingen mee doen. Binnenkort komen 
er drie duurzame windzagen. Dan zou je dus een programma kunnen ophangen op de 
VR. Binnenkort komt er een docent met de VR een gastvrijheidsonderzoek doen op 
het gebied van hospitality. En daarmee in een bepaalde ruimte met VR ontdekken wat 
wel gastvrij is en wat niet.  Ik denk dat de toepassing ervan en zelf training, naast 
meer inzicht krijgen in bepaalde zorggebieden, dat het wel werkt. Wederom moeten 
we het er niet teveel aan ophangen. Het is maar een onderdeel van het hele geheel.  

Dorette Ja precies! En wat hoop je dan te bereiken met VR met betrekking tot ontspanning?  

Bart Dat is uiteindelijk wel het doel! 

Dorette Dat was het eigenlijk. Heel erg bedankt! Hier heb ik erg veel aan.  
Tabel 7: ‘Het transcript.’ 
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Bijlage 3. Interview Monique Mondria 
Het interview heeft plaatsgevonden op donderdag 2 mei om 15.00 uur. Het interview heeft een 

totale duur van 13.20 minuten.  

Het doel van dit interview is om inzicht te krijgen in hoe ontspanning een rol speelt in de organisatie. 

En hoe ontspanning kan bijdragen aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de 

medewerkers.  

Het interviewschema 
Vooraf aan het interview is het volgende interviewschema opgesteld. Deze is vooraf aan het 

interview ook gedeeld met de geïnterviewde.  

 

Ik zal mijzelf eerst even kort voorstellen. Ik ben Dorette van Dijken. Voor mijn opleiding Facility 

Management doe ik onderzoek naar ontspanning op de werkvloer en de effectiviteit van Virtual 

Reality als middel om te ontspannen. Voor dit onderzoek vind ik het belangrijk om inzicht te krijgen 

in hoe vitaliteit en gezondheid leven in uw organisatie. Daarnaast wil ik ook meer te weten komen 

over ontspanning op de werkvloer bij Menzis. Vandaar dat ik u graag wil interviewen.  

Voor het interview probeer ik zoveel mogelijk het interviewschema aan te houden Het interview gaat 

ongeveer een halfuur duren. Zou ik het interview mogen opnemen?  

 

Voorstellen 

1.  Zou u zich kort kunnen voorstellen? 

2.  Wat houdt uw functie bij Menzis precies in?  

3.  Wat zijn uw specifieke werkzaamheden binnen de organisatie? 

 

Vitaliteit en gezondheid in de organisatie 

4.  Wat verstaat Menzis onder vitaliteit?  

5. Wat verstaat Menzis onder leefkracht?  

6. Wat was de aanleiding dat Menzis besloot meer te gaan doen met vitaliteit en gezondheid in 

de organisatie? 

7. Welke rol heeft ontspanning in de nieuwe gezonde werkomgeving? 

8. Welke stappen moeten er nog gezet worden/wat moet er nog veranderen om tot de 

gewenste situatie te komen met betrekking tot de nieuwe gezonde werkomgeving? 

9. Hoe zit het met de veranderingsbereidheid van de medewerkers met betrekking tot zich 

thuis voelen in de gezonde werkomgeving?   

 

Duurzame inzetbaarheid 

10.  Hoe levert de gezonde werkomgeving een bijdrage aan het versterken van de duurzame 

inzetbaarheid?   

Heeft u hier voorbeelden van?  

11.  Is er sprake van een hoge werkdruk bij Menzis? 

Zo ja, denkt u dat een gezondere werkomgeving en het faciliteren van ontspanning deze 

werkdruk kunnen verlagen?  

12.  Hoe kan het faciliteren van ontspanning op de werkvloer bijdragen aan het versterken van de 

duurzame inzetbaarheid? 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 52 
 

 

13. Wat is volgens u het belang van een goede balans tussen werk en ontspanning met oog op de 

duurzame inzetbaarheid? 

 

Ontspanning op de werkvloer 

14. Was er sprake van een directe aanleiding/behoefte om meer te gaan doen met ontspanning 

op de werkvloer? 

Zo ja, wat was deze aanleiding?  

15. Welke interventies hebben er al plaatsgevonden op het gebied van ontspanning op de 

werkvloer?  

Wat waren de successen? Wat kan er nog beter?  

16. Hoe leeft ontspanning momenteel in de organisatie? 

Is het al zichtbaar in de organisatiecultuur? 

17. Hoe wordt ontspanning op de werkvloer gestimuleerd?  

18. Zijn er al resultaten zichtbaar van het stimuleren van ontspanning op de werkvloer? 

Zo ja, wat zijn deze resultaten? 

19. Hoe zou u het duurzaam gebruik van de ontspanningsfaciliteiten waarborgen? 

20.  Welke stappen moeten er nog gezet worden om naar de gewenste situatie op het gebied van 

ontspanning te komen?  

21. Wat hoopt u op lange termijn te bereiken met het faciliteren van ontspanning op de 

werkvloer?  

De kleurcodering 
De kleurcodering is gebaseerd op begrippen. Elk begrip heeft een eigen kleur.  

Begrippen codering 

Leefkracht 

Duurzame inzetbaarheid  

Belang ontspanning 

Wat willen we bereiken?  

Ontspanningsfaciliteiten en -activiteiten 

Stimuleren ontspanning 

Aanleiding 
Tabel 8: ‘Kleurcodering.’ 

Het transcript 
Hieronder wordt het transcript van het interview weergegeven.  

Dorette Zou u zich eerst kort kunnen voorstellen?  

Monique Ik ben Monique Mondria, 49 jaar. Werkzaam bij Menzis als adviseur gezondheid en 
inzetbaarheid.  

Dorette En wat zijn uw specifieke werkzaamheden? Wat houdt uw functie precies in? 

Monique  Ik euh ben eigenlijk verantwoordelijk voor de inzetbaarheid in de breedste zin van alle 
medewerkers binnen Menzis, dus dat is verdeelt over drie locaties Groningen, 
Enschede en Wageningen. En daar valt eigenlijk ja inzetbaarheid is heel breed, daar 
valt verzuim onder, daar valt Arbo onder, daar valt preventie onder. Dus met al die 
aspecten ben ik in mijn dagelijkse werk bezig.  

Dorette Bent u ook bezig met de nieuwe werkomgeving 2020? 
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Monique Nee dat is een aparte werkgroep. Natuurlijk ben ik daar wel op aangehaakt en werken 
we wel heel nauw samen, maar daar zit gelukkig een apart project op die dat allemaal 
begeleid en die dat allemaal organiseert.  

Dorette Aaah oké. Maar u geeft daar wel input voor?  

Monique Ja ja, ik word wel bevraagd en ik denk wel mee ja.  

Dorette Euhm wat verstaat Menzis precies onder vitaliteit? 

Monique Ja haha goede vraag. Nee hoor Menzis heeft dat vertaalt in leefkracht. 

Dorette Ja, en wat betekent leefkracht voor Menzis?  

Monique Waarbij we eigenlijk vinden dat iedereen op basis van eigen regie, dus vanuit de eigen 
keuzes moet kunnen werken aan het bevorderen van zijn eigen leefkracht. Leefkracht 
staat dan inderdaad voor, ze hebben vier domeinen, voeding, beweging, ontspanning 
en meedoen in de maatschappij.  

Dorette  Oké duidelijk! Hoe komen die vier domeinen terug in de werkomgeving?  

Monique Op die vier domeinen zetten we voor zowel verzekerden als ook voor medewerkers 
activiteiten in om dat te bevorderen. Je kan zelf kiezen, afhankelijk van of je wel 
beperkingen hebt of geen beperkingen hebt of dat je wel mee wilt doen of niet mee 
wil doen, waar je aan deelneemt. 

Dorette Oké ja. Wat was de aanleiding dat Menzis eigenlijk meer besloot te doen met vitaliteit 
en gezondheid in de organisatie?  

Monique Nou de wereld verandert he. Dus enneh als zorgverzekeraar wil je je kunnen 
onderscheiden in de markt. Je hebt heel weinig middelen om dat te doen. Want Den 
Haag bepaalt over het algemeen een groot deel van wat je als zorgverzekeraar wel en 
niet mag. Euh en om een stukje onderscheid aan te kunnen brengen tussen de andere 
zorgverzekeraars in Nederland heeft Menzis er voor gekozen om in zijn huidige, 
nieuwe strategie met name het gezondheidsplatform heel erg te promoten. En dat is 
natuurlijk volledig gebaseerd op onze leefkracht/vitaliteit. 

Dorette Oh ja! Heeft het versterken van de duurzaamheid/duurzame inzetbaarheid hier ook 
mee te maken? 

Monique Ja! Duurzaam ja duurzaam is wel zo’n leuk containerbegrip. Waar je heel veel onder 
kan hangen. 

 *gelach* 

Monique Dus ja zeker maatschappelijk verantwoord ondernemen, daar wordt heel erg naar 
duurzaamheid gekeken, maar ook als het gaat over je personeel en over je 
verzekerden. 

Dorette Precies ja. En welke rol speelt ontspanning in die omgeving?  

Monique Ja die is heel belangrijk. We zijn natuurlijk een vrij kennis intensieve organisatie. We 
hebben heel veel met kennis, regel -en wetgeving te maken, dus beeldschermwerk is 
het grootste punt waar we mee te maken hebben. Ook als risico zeg maar, 
bedrijfsrisico. Dus daar voldoende ontspanning in vinden en daar met regelmaat 
pauzes in nemen of even een ontspanningsmoment te pakken is heel belangrijk wil 
men niet uitvallen.  

Dorette Nee precies, dus ontspanning is erg belangrijk voor de organisatie?  

Monique Ja, ontspanning is daar heel belangrijk in. 

Dorette Even terug naar de nieuwe werkomgeving. Welke stappen moeten er nog gezet 
worden om de nieuwe werkomgeving tot een succes te maken? 

Monique De implementatie is zeg maar gebeurd. Waar we nu mee bezig zijn is het gedrag van 
mensen proberen te beïnvloeden, dat ze het ook gaan gebruiken. Iedereen weet er is 
niks zo moeilijk als het beïnvloeden van gedrag van mensen.  

Dorette Ja inderdaad, lastig. 

Monique Dus we zoeken continue naar nieuwe mogelijkheden om mensen te prikkelen om 
ergens aan deel te nemen en om ergens naar toe te gaan. Dus het bieden van een 
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breed aanbod is een, daarnaast moeten de medewerkers ook de mogelijkheid krijgen 
en hebben om daar aan deel te kunnen nemen. Dat vergt wat van management, dat 
vergt wat van werkzaamheden, dat vergt wat van planning van dingen. Want we 
hebben natuurlijk een grote diversiteit aan medewerkers en werkzaamheden. Dus in 
een callcenter is het lastiger om even van je plek af te lopen dan gewoon in mijn 
functie bijvoorbeeld. Daar is het veel makkelijker. 

Dorette Ja precies.  

Monique  Dus zo zijn we continue aan het zoeken en kijken hoe we medewerkers kunnen 
motiveren om aan de slag te gaan en om stappen te gaan zetten in die richting. En 
daar ligt nu de grootste uitdaging. Alle randvoorwaarden zijn redelijk aanwezig en nu 
is het aan het management en de medewerkers om te kijken hoe ze daar zo optimaal 
mogelijk gebruik van kunnen maken.  

Dorette En welke rol speelt u hierin? Doet u hier ook aan mee? 

Monique Jazeker! Wij zijn continue aan het prikkelen met korte workshops. We hebben net 
bijvoorbeeld werk – privé balans als workshop gehad. Volgende week gaat die nog in 
Groningen plaatsvinden. We doen veel aan mindfulness workshops, deze organiseren 
we. Een aantal collega’s van ons geven een workshop yoga of een workshop 
mindfulness in de lunchpauze, even een korte sessie om te ontspannen. Dus ja zo 
werken we op allerlei manieren mee om daar beweging in te krijgen. 

Dorette Hoe stimuleer je mensen om daadwerkelijk naar zo’n workshop te gaan?  

Monique  We hebben ons Intranet natuurlijk waar we dat op communiceren. We hebben 
nieuwsbrieven waar mensen zich kunnen inschrijven en heel vaak zijn we er toch wel 
achter gekomen, werkt het beste via de tam tam zeg ik het altijd, het mondelinge 
doorgeven van oh ik ben daar geweest, daar moet je ook echt naar toe. We hebben 
een twintigtal leefkracht ambassadeurs, dat zijn medewerkers die zelf al iets hebben 
met gezondheid. Dat kan zijn op voeding, op beweging, maar dat kan ook op 
ontspanning inderdaad zijn. Die stimuleren in een directe omgeving ook mensen om 
aan dingen deel te nemen. En die zijn nu verdeeld over drie locaties en we zijn heel 
erg bezig om die groep ook groter te maken, want collegiale motivatie werkt vaak 
beter dan van bovenaf motiveren. 

Dorette Oh ja inderdaad. Zijn de mensen veranderingsbereid?  

Monique  Ja, over het algemeen. Je hebt altijd de voorlopers, de koplopers. De early adapters 
geloof ik met een mooi woord en je hebt altijd een groep die van nature niet wil. Wij 
focussen ons echt wel op die early adapters. Dus we focussen ons echt wel op de 
mensen die gewoon willen en die gaan. En dan moet het zich uiteindelijk gewoon zelf 
verspreiden in de organisatie. Het verplicht opleggen is niet iets waar Menzis heel 
positief tegenover staat.  

Dorette Nee precies.  

Monique  Dus dat zullen we niet snel doen. 

Dorette Beetje onbewust mensen stimuleren?  

Monique  Ja ja en via via, dus dingen gehoord van dat het leuk is en dan willen ze daar ook aan 
deelnemen, omdat men gehoord heeft dat het leuk is.  

Dorette Oh ja ja! Hoe levert de gezonde werkomgeving en het faciliteren van ontspanning een 
bijdrage aan het versterken van de duurzame inzetbaarheid?  
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Monique  Ja als mensen niet ontspannen en we blijven dat brein van ons beïnvloeden dan wordt 
die oververmoeid met alle gevolgen van dien. De burn-outs zijn nog nooit zo hoog 
geweest als in de afgelopen periode, dus om inzetbaar te zijn en te blijven is het van 
groot belang dat je voldoende die ontspanning maakt. Alleen men denkt/heeft daar 
vaak een beeld bij dat ze dan inderdaad op een bank moeten gaan liggen om te 
ontspannen, maar het ontspannen van je brein kan ook gewoon door even vijf 
minuten naar buiten te kijken als je net heel gefocust op je beeldscherm bent 
geweest. Dus ook kleine afleidingen te doen. Wat we nu ook al doen we zijn nu met 
software bezig het aan het testen om te kijken of je bureau automatisch na zoveel tijd 
omhoog en omlaag kan als je te lang zit. Dat geeft ook weer een momentje van oh ja 
even er uit even andere houding. Dat geeft ook weer een momentje van ontspanning. 
Dus ik denk ook op het gebied van bewustwording hebben we nog wel wat te winnen 
om mensen mee te krijgen van ontspannen is niet dat je met je benen omhoog op de 
bank moet gaan liggen, maar kan ook gewoon betekenen dat je even een muziekje 
opzet of dat je even naar de dolfijnen gaat kijken. Dat je even kort iets anders gaat 
doen dan waar je mee bezig was.  

Dorette Zijn er al wel resultaten zichtbaar van het stimuleren van ontspanning en de gezonde 
werkomgeving?  

Monique  We hebben wel een nulmeting gedaan, maar dat ging meer over de werkomgeving 
ensich zeg maar. Een van de studenten heeft de nulmeting gedaan en in Enschede is 
nu de eerste een meting geweest na een jaar. Ik heb de resultaten daarvan nog niet 
gezien. Volgens mij zijn die er net wel of net niet. Maar die zijn nog in wording. Maar 
volgens mij wordt er nog niet heel erg goed gemeten wat ontspanning nu precies 
doet en wat ook heel lastig is om meetbaar te maken. 

Dorette Het verschilt natuurlijk ook per persoon wat ontspanning nu eigenlijk is.  

Monique Ja inderdaad. 

Dorette  Even terugkomend op de toename van het aantal burn-outs. Was de hoge 
werkdruk/toename van de burn-outs dan ook een aanleiding om meer te gaan doen 
met ontspanning?  

Monique Die werkomgeving was natuurlijk al veel eerder in wording. En daar is dit ook wel 
allemaal in meegenomen. Dus dat speelde daarvoor al. Maar nu is de ontwikkeling 
van de burn-outs en dergelijke. Dit is ook al een paar jaar gaande. Maar we zien 
gewoon dat het steeds meer toeneemt. En ik denk dat de maatschappij ook steeds 
sneller gaat. De ontwikkelingen gaan steeds sneller, veranderingen komen steeds 
sneller. Onze populatie wordt ouder, die hebben meer moeite om met veranderingen 
om te gaan. Dus daar heb je al heel snel met een discrepantie te maken. En dan is het 
heel goed als je de mens zelf tools en informatie geeft over hoe ze daar zelf de balans 
in kunnen vinden. En dat is een hele grote uitdaging. Ik denk dat heel Nederland daar 
mee worstelt. En dat wij niet de enige organisatie zijn die daar mee worstelt. Maar ik 
vind wel dat wij daar heel actief in zijn om er wat mee te doen. 

Dorette Welke interventies hebben er al plaatsgevonden op het gebied van ontspanning? 

Monique  Ja, zoals ik al gezegd heb er vinden diverse workshops plaats op het gebied van 
mindfulness, werk-privé balans, werkplezier, hoe kan je werkplezier vergroten, 
stressmanagement, wat is goede stress, wat is slechte stress, daar zijn ook wel 
workshops op geweest. We hebben heel veel elearnings op het gebied van, die gratis 
zijn, die je zo kan volgen, over balans, over stress, over dat soort dingen. We hebben 
de stoelen en de brillen staan waar je met de dolfijnen even vijf minuten mee kan 
ontspannen. We hebben een ontspanningskamer op iedere locatie, waar dan korte 
activiteiten plaatsvinden van yoga en mindfulness. En we krijgen nu binnenkort 
klankschaalmassage, dat vind ik ook heel leuk. Dat is een nieuwe. Dus ja zo zijn we wel 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 56 
 

 

voorzichtig aan het proberen om steeds wat meer aandacht te vestigen op en steeds 
meer mensen te prikkelen om deel te nemen aan dit soort activiteiten.  

Dorette  Dus ontspanning leeft nu wel in de organisaties?  

Monique  Ja en sterker nog het leeft zoveel dat ze zoiets hebben van oh komen ze weer aan met 
leefkracht en Samen Gezond. We weten het nu wel. 

Dorette  Oh mensen worden er nu al moe van? 

Monique  Dus we moeten ook wel even oppassen dat we niet teveel blijven zenden, maar dat 
we het gewoon moeten gaan doen. En dat het zich vanzelf gaat verspreiden. 

Dorette Hoe zou u dan op lange termijn zorgen dat mensen nog steeds blijven ontspannen?  

Monique  Ik denk dat je iedere keer weer met wat nieuws kan komen. Wat we vanuit de 
werkgever wel doen is dat we kijken waar ons verzuim met name vandaan komt. En 
daar zien we ook wel dat mentale klachten op nummer een staan. En dat betekent 
dat we op het mentale gebied altijd weer met nieuwe, korte workshops of informatie 
of training of elearning of gewoon blogs willen komen met informatie over hoe je 
daar zelf het beste je balans in kan vinden. Dus ja het blijven vernieuwen en de 
vernieuwingen in de gaten houden en die inzetten. Als je denkt van he dit past perfect 
op de problemen waar we mee te maken hebben. Ik denk dat dat wel de grote 
uitdaging is.  

Dorette  En wat hoopt u op lange termijn te bereiken met het faciliteren van ontspanning?  

Monique  Ik hoop dat euh veel medewerkers er zelf gebruik van gaan maken en misschien ook 
met ideeën komen over hoe we dat nog verder kunnen uitbreiden. Dus we zetten het 
nu neer op kleine schaal en ik hoop eigenlijk dat het straks zo’n gewoonte is in onze 
organisatie dat A heel veel mensen het doen en dat ten tweede mensen ook met 
ideeën komen over wat je nog meer zou kunnen doen. Dan kunnen ze elkaar ook 
stimuleren. En dat werkt vaak beter dan dat wij het bedenken en het opleggen.  

Dorette  Dat waren eigenlijk mijn vragen al. U vertelt al heel veel, dus dat is super goed en heb 
ik heel veel aan.  

Monique  Nou helemaal goed! 

Dorette Super, hartstikke bedankt! 

Monique Graag gedaan! 
Tabel 9: ‘Het transcript.’ 
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Bijlage 4. Interview Marieke Meyer  
Het interview heeft plaatsgevonden op vrijdag 10 mei om 11.00 uur. Het interview heeft een totale 

duur van 24.34 minuten.  

Het doel van dit interview is om inzicht te krijgen in alle onderwerpen rond het thema ‘Ontspanning 

op de werkvloer.’ 

Het interviewschema 
Vooraf aan het interview is het volgende interviewschema opgesteld. Deze is vooraf aan het 

interview ook gedeeld met de geïnterviewde.  

 

Ik zal mijzelf eerst even kort voorstellen. Ik ben Dorette van Dijken. Voor mijn opleiding Facility 

Management doe ik onderzoek naar ontspanning op de werkvloer en de effectiviteit van Virtual 

Reality als middel om te ontspannen bij Menzis. Voor dit onderzoek vind ik het belangrijk om inzicht 

te krijgen in hoe vitaliteit en gezondheid leven in uw organisatie. Daarnaast wil ik ook meer te weten 

komen over ontspanning op de werkvloer bij Menzis. Vandaar dat ik u graag wil interviewen.  

Voor het interview probeer ik zoveel mogelijk het interviewschema aan te houden Het interview gaat 

ongeveer een halfuur duren. Zou ik het interview mogen opnemen?  

Voorstellen 

1. Zou u zich kort kunnen voorstellen? 

2. Wat houdt uw functie bij Menzis precies in?  

3. Wat zijn uw specifieke werkzaamheden binnen de organisatie? 

 

Vitaliteit en gezondheid 

4.  Wat verstaat Menzis onder vitaliteit en leefkracht? 

5.  Wat wordt er in de organisatie allemaal gedaan met betrekking tot vitaliteit en gezondheid? 

6.  Hoe komt leefkracht tot uiting in de werkomgeving? 

7. Wat was de aanleiding dat Menzis besloot meer te gaan doen met vitaliteit en gezondheid in 

de organisatie? 

8.  Hoe ziet het huidige beleid op vitaliteit en gezondheid er uit? 

Speelt ontspanning hier ook een rol in? Zo ja wat houdt deze rol in? 

9. Waarom vindt Menzis gezond gedrag van de medewerkers en een gezonde werkomgeving zo 

belangrijk? 

10. Hoe wordt gezond gedrag gestimuleerd in de organisatie?  

11. Welke stappen moeten er nog gezet worden/wat moet er nog veranderen om tot de 

gewenste situatie te komen met betrekking tot een gezonde, vitale werkomgeving? 

12. Wat hoopt Menzis te bereiken met een gezonde, vitale werkomgeving? 

 

Ontspannen  

       13. Welke rol heeft ontspanning in de gezonde werkomgeving? 

       14. Hoe leeft ontspanning in de organisatie/Hoe wordt er tegenaan gekeken in de organisatie? 

 Hoe zou u de ontspanningscultuur omschrijven?  

       15. Wat was de aanleiding dat Menzis meer besloot te gaan doen met het faciliteren van 

ontspanning op de werkvloer?  
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       16. Hoe belangrijk is het dat medewerkers zich ontspannen voelen op het werk?  

       17. Welke interventies hebben er al plaatsgevonden op het gebied van ontspanning?  

Wat waren de successen? Wat kan er nog beter? 

18. Hoe kan het faciliteren van ontspanning op de werkvloer bijdragen aan het versterken van de 

leefkracht?  

19. Hoe wordt er voor gezorgd dat ontspannen op de werkvloer normaal gevonden wordt en 

meer medewerkers ontspanningsmomenten gaan nemen? 

20. Hoe probeert Menzis het duurzaam gebruik van de ontspanningsfaciliteiten te waarborgen?  

21. Wat zijn uw ervaringen met de huidige ontspanningsfaciliteiten en activiteiten bij Menzis? 

22. Wat mist u nog op de werkvloer/waar heeft u nog behoefte aan met betrekking tot  

ontspanning? 

23. Welke stappen moeten er nog gezet worden/wat moet er nog veranderen om tot de 

gewenste situatie te komen op het gebied van ontspanning? 

24. Wat hoopt Menzis op langere termijn te bereiken met het faciliteren van ontspanning op de 

werkvloer? 

 

De kleurcodering 
De kleurcodering is gebaseerd op begrippen. Elk begrip heeft een eigen kleur.  

Begrippen codering 

Leefkracht / Samen Gezond programma 

Ontspanningsaanbod 

Gewenste situatie omtrent ontspanning 

Stimuleren ontspanning 

Ontspanningscultuur 

Aanleiding 
Tabel 10: ‘De kleurcodering.’  

Het transcript 
Hieronder wordt het transcript van het interview weergegeven.  

Dorette Ik zal mijzelf eerst even kort voorstellen. Ik ben Dorette van Dijken. Voor mijn opleiding 
Facility Management doe ik onderzoek naar ontspanning op de werkvloer en de 
effectiviteit van Virtual Reality als middel om te ontspannen bij Menzis. Voor dit 
onderzoek vind ik het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe vitaliteit en gezondheid 
leven in uw organisatie. Daarnaast wil ik ook meer te weten komen over ontspanning 
op de werkvloer bij Menzis. Vandaar dat ik u graag wil interviewen. Zou u zich eerst 
kort kunnen voorstellen? 

Marieke Wat leuk! Ja dat kan ik. Ik eeuh naja mijn naam weet je, Marieke Meyer en ik ben 
binnen het Samen Gezond team specialist preventieve interventies. Dat houd in dat ik 
mij bezig houd met de doorontwikkeling van het Samen Gezond programma. En dan 
vooral vanuit de inhoud. Dan heb je even een beeld.  

Dorette Aha oké. En wat zijn dan uw specifieke werkzaamheden? Heeft u daar voorbeelden 
van? 
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Marieke Ja dat is een goede. Die zijn heel wisselend. Onder andere zorg ik door middel van 
inspectie dat mensen in het team Marketing op basis van de stand van de laatste 
wetenschap bepaalde campagnes in kunnen zetten. Euhm soms, waar wij ook mee 
bezig zijn is hoe kunnen we straks ook meer op maat gaan personaliseren? Dus daar 
denk ik dan over mee. En waar ik ook mee bezig ben is het beoordelen van interventies 
en zorgen dat we ook binnen ons platform meer aanbod kunnen creëren.  

Dorette Oh ja dat is wel heel divers. 

Marieke Ja het is heel divers en de dag is ook elke dag anders wat dat betreft.   

Dorette Oh dat is leuk! 

Marieke Jazeker, en daarnaast binnen IWP Healthy Workplace heb ik er wel eens projecten, in 
het project vanuit ons partner vanuit Menzis. Om daar eigenlijk ook te kijken van hoe 
kunnen we de belangen van Menzis daarin behartigen. Dus dat is even mijn rol in het 
projectteam.  

Dorette Dat was een duidelijke toelichting. Wat verstaat Menzis eigenlijk onder vitaliteit en 
leefkracht? 

Marieke Wat wij daaronder verstaan is dat eh leefkracht is voor ons eigenlijk het sociaal, 
mentaal en fysiek welbevinden van mensen. Zowel in tijden van ziekte als in tijden van 
gezondheid. Dus we zijn er ook voor mensen die chronisch ziek zijn en toch zelf hun 
situatie willen verbeteren. Dus de kwaliteit van leven willen verbeteren.  

Dorette  Dus dat is even wat het in het kort inhoud? 

Marieke Ja en Samen Gezond is eigenlijk meer een middel om dat te kunnen bereiken. Waar wij 
ons nu nog vooral richten op de gezonde mens, gewoon zoals we dat nu hebben 
uitgewerkt. Maar waar we in de toekomst ook naar chronisch zieken willen toewerken. 

Dorette Ah oké duidelijk. En wat wordt er in de organisatie allemaal gedaan met betrekking tot 
vitaliteit en gezondheid?  

Marieke Je bedoeld wij als werkgever? 

Dorette Ja wat jullie allemaal doen voor de medewerkers daarin.  

Marieke Euh we hebben onder andere Samen Gezond op het werk, we hebben de hele 
werkomgeving zo ingericht dat er gestimuleerd wordt om leefkrachtiger te kunnen 
samenwerken. We hebben wat elementen ingebouwd, onder andere zitstabureaus, 
fietsen, dat je meer kan fietsen. En dat je ook, hoe heet dat, dat je ook gestimuleerd 
wordt om op andere manieren samen te werken. Dus ook via bijvoorbeeld, je kunt nu 
steeds meer via Skype of via Teams.  

Dorette Oh ja, heeft u nog meer voorbeelden? 

Marieke Ja daarnaast hebben we ook een stoppen met roken beleid willen we, het is volgens mij 
nog net niet helemaal geoperationaliseerd, maar we zijn bezig om echt helemaal 
rookvrij te worden.  

Dorette Oké.  

Marieke Dus alle rokers in een straal van zoveel meter niet in de buurt mogen staan. Dus ze 
gaan rookplekken verwijderen. 

Dorette Ah wat goed! 

Marieke Ja dus dat en we hebben onder andere ook nog veel vanuit P&O. Vanuit P&O hebben 
we ook nog een heel beleid met allerlei interventies. Het is wel zo dat wij natuurlijk 
leefkracht ons DNA hebben. In principe dat we wel daar meer mee bezig zijn dan het 
gemiddelde bedrijf. En euh we hebben inderdaad ook een gezonde kantine. We hebben 
vanuit het Voedingscentrum, ze hebben drie labels: Platinum, zilver en brons. Of nee 
goud, zilver en brons. We zijn nu sinds kort ook een gouden kantine geworden. Wat 
inhoud dat 80 procent van je aanbod gezonde voeding is.  

Dorette Oh netjes! 
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Marieke Ja en de rest, ja dat hebben we ook. En daarnaast hebben we laatst ook nog een 
interventie aangeboden voor medewerkers om af te kunnen vallen. Dat was een online 
interventie. We hebben vaak workshops op het gebied van mindfulness en ook om 
stress te verminderen, voorkomen. We geven tussendoor yoga, dat is meer door 
medewerkers zelf georganiseerd. Een yoga sessie of een mindfulness sessie. 

Dorette  Oh ja wat een breed aanbod.  

Marieke Ja we hebben wel veel en je weet dat we een ontspanningsruimte hebben he.  

Dorette Klopt ja! En de VR bril. 

Marieke Ja precies! En wat we ook nog hebben, waar ook best wel veel gebruik van wordt 
gemaakt is onder andere fietsen. Dus je kunt op elke locatie van ons kun je fietsen 
lenen om of tussen de middag te gaan fietsen of ergens je boodschappen te gaan doen. 
Dat is ook wel wat veel gebruikt wordt. 

Dorette Oh dat is ook leuk! 

Marieke Ja dat is ook wel mooi! Ja die vergeet ik heel vaak, maar dat zijn net van die extraatjes.  

Dorette Ja precies ja! Nou wat leuk!  

Marieke Ik weet niet of jij ook nog Bart, Bart in ’t Velt gaat spreken? 

Dorette Ja die heb ik al gesproken.  

Marieke Ja precies, want die zal ook vooral vanuit de nieuwe werkomgeving interventies kunnen 
noemen.  

Dorette Klopt ja! 

Marieke En heb je Monique Mondria ook gesproken? 

Dorette Ja die heb ik vorige week gesproken.  

Marieke Ja die zal ook wat meer interventies kunnen noemen.  

Dorette Ja klopt, zij had er ook veel informatie over. Wat was de aanleiding dat jullie eigenlijk 
meer besloten te gaan doen met vitaliteit en gezondheid? 

Marieke Euh dat is een goede. We hebben het denk ik sinds 2014 in onze missie verwerkt. We 
hadden altijd al het idee dat we als Menzis, als organisatie, meer de gezonde 
organisatie wilden worden. En toen zagen we eigenlijk dat het een begrip is dat best 
wel lastig was. Dus toen hebben we eigenlijk met volgens mij iets van 300 medewerkers 
hebben we eigenlijk ook gekeken welke kant moeten we op, moeten we worden als 
Menzis. En toen is eigenlijk leefkracht ontstaan. Dat was uiteindelijk vanuit een andere 
collega die zelf, die ook zoiets hadden van we willen wel iets gaan doen op het gebied 
van vitaliteit, maar we willen het geen vitaliteit noemen. Want vitaliteit is heel erg dat 
het uitstraalt dat het alleen voor gezonde mensen is. En daarom is toen voor leefkracht 
gekozen. Het gaat er echt om dat mensen die wel al ziek zijn ook kwaliteit van leven 
kunnen bereiken. Dus daarom is toen voor leefkracht gekozen.  

Dorette Oh mooi! En waarom is het nu zo belangrijk voor Menzis om dat gezonde gedrag van de 
medewerkers te stimuleren?  

Marieke  Euhm ja dat zit hem eigenlijk in dat we gewoon willen dat het ook bedrijven past, maar 
ook om mensen langer aan het werk te kunnen houden en gezond aan het werk te 
kunnen houden. Dat is eigenlijk de gedachte erachter. 

Dorette En hoe stimuleren jullie dat? Dat medewerkers daar allemaal aan meedoen? Dat 
iedereen meegaat met de verandering?  

Marieke Ja op heel veel verschillende manieren. Ik denk dat we er ook best al een aantal jaren 
mee bezig zijn. De visie is in 2014 geformuleerd, maar dat was ook meer naar de 
buitenwereld toe. En dat is steeds meer naar intern gegaan. Daar zijn verschillende 
interne sessies aan vooraf gegaan. Daar is uiteindelijk ook een beleidsstuk voor 
geschreven om leefkracht te stimuleren. De nieuwe werkomgeving die gemaakt werd is 
toen ook al uitgewerkt in het kader van leefkracht. En we hebben onder andere ook 
een groep leefkracht ambassadeurs die voorop lopen en die heel graag het boegbeeld 
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willen zijn. Die proberen ook mensen mee te krijgen. En ook leidinggevenden gaan het 
steeds meer meenemen in de gesprekken.  

Dorette Kan ik hieruit concluderen dat er al veel gedaan wordt aan het stimuleren van de 
medewerkers?  

Marieke Ja, maar dat is nog best wel in ontwikkeling, het leiderschapsprogramma. Maar daar 
wordt het wel steeds meer in meegenomen.  

Dorette Oke ja. Welke stappen moeten er nog gezet worden/Wat moet er eigenlijk nog 
veranderd worden om tot de gewenste situatie te komen op het gebied van een 
gezonde, vitale werkomgeving?  

Marieke Ja het moet nog meer in de mensen gaan beklijven. Wat we wel zien is hoe meer 
mensen voorbeeldgedrag laten zien, ik zit zelf bijvoorbeeld in het Samen Gezond team, 
op onze afdeling is het gewoon standaard dat je gaat lunchwandelen. En je merkt wel 
dat steeds meer mensen echt niet meer blijven zitten tijdens de lunch. Je hebt een 
soort beweging nodig om mensen steeds meer mee te trekken naar het gezonde 
gedrag. Ik denk dat het ook gaat helpen dat je inderdaad bepaalde nudges gaat 
inzetten. We hebben ook Samen Gezond op het werk. Daar proberen we eigenlijk ook 
mensen wat meer te stimuleren om ook gezond gedrag te laten zien. Dat zit natuurlijk 
ook in het beloonprincipe. Ik denk dat het goed was om het initiatief te nemen vanuit 
de leefkrachtambassadeurs en vanuit daar steeds meer mensen enthousiast te krijgen.  

Dorette Om nog even terug te komen op Samen Gezond. Speelt ontspanning eigenlijk ook een 
rol in het Samen Gezond programma?  

Marieke Ja, jazeker! We hebben wat we nu vooral vanuit Samen Gezond doen is opereren vanuit 
thema’s. We hebben ook altijd standaard aanbod. We hebben op het gebied van 
ontspanning sowieso een aantal blogs en tips met blogs. We hebben in het Samen 
Gezond een ontspannen geest doel zitten. Dus mensen inderdaad ook bewuster te 
maken van stress. En we hebben ook een aantal producten. Online cursussen van 
Mirro, daar zitten ook stress verminderde, eigenlijk cognitieve gedragstherapie 
oefeningen zitten in die module. En we hebben een stress vragenlijst, dus inderdaad 
hoe mensen er voorstaan ten aanzien van stress of ze erg gestrest zijn of juist niet. 
Binnen de persoonlijke gezondheidscheck is het een onderdeel of men gestrest is ja of 
nee. En krijg je daar eigenlijk antwoord op. En even kijken we zijn bezig met 
mindfulness aanbod. Dus om laagdrempelig mindfulness aan te bieden. We hebben 
bijvoorbeeld, we verwijzen wel door naar andere apps op het gebied van mindfulness. 
Maar we hebben nu ook contacten met de Vereniging van Mindfulness om 
laagdrempelig aanbod, soort kennis aanbod in de regio’s te doen. Dus kunnen mensen 
offline ermee kennis maken, gratis. En we zijn ook in gesprek met HeadSpace. Dat is 
ook een grote partij op het gebied van mindfulness. Die wereldwijd iets van tien 
miljoen gebruikers hebben. Of nee tien miljoen download. Gebruikers zijn er volgens 
mij een half tot een miljoen die wereldwijd betalen voor de app.  

Dorette Oh wat leuk! Euh  

Marieke Ja, dus zeker wel iets wat we nog meer plek willen geven. We gaan in juni, drie juni, een 
concentratie campagne insteken. Dus die zit ook wel een beetje op meer pauzes 
nemen, minder prikkels. Op mindfulness en meer bewegen. Dus daar gaan we ook een 
radio en ik weet niet of ze ook op tv komen, maar in ieder geval een radiocampagne 
mee doen.  

Dorette Wat leuk! Ja.. want hoe leeft ontspanning nu eigenlijk in de organisatie zelf? Wordt het  
al een beetje normaal gevonden om gewoon even te ontspannen?  
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Marieke Echt heel erg verschillend per afdeling. Wat je vooral ziet is dat, als ik kijk naar onze 
eigen afdeling dan zit het al meer in het DNA om goed op je gezondheid te letten. De 
Samen Gezond afdeling. Bij Marketing & Sales speelt het ook al wel meer, daar zijn ook 
al een aantal bewust mee bezig. Maar als je gaat kijken naar onze Service afdeling die 
vooral toch wel echt weinig ruimte hebben, want die draaien vaste diensten en hebben 
weinig tijd om daar van weg te gaan. Dan zie je wel dat het wat moeilijker is om daar 
dat een plek te geven. En ik denk wel dat het een beetje in je moet zitten om het te 
doen. Het is niet zo dat het heel erg gestimuleerd wordt van “Ga nou eens even, neem 
even je rust” dat zou denk ik wel wat meer kunnen. Ik denk dat als mensen dat meer 
tegen elkaar zouden zeggen, dat het wel meer zou gaan leven.  

Dorette Oké, want hoe zou u dan de ontspanningscultuur omschrijven?  

Marieke Ik denk dat wij nu nog een beetje in de cultuur zitten van ja, je werkt, hebt soms drukke 
agenda’s, dus ja het is moeilijker om even van je plek weg te lopen om even niks te 
gaan doen. Dat zit denk ik nog wel een beetje in de cultuur.  

Dorette Dus dat proberen jullie nog te veranderen? Of houden jullie het eerst zo? 

Marieke Ik heb geen idee. Dat zit meer een beetje bij de P&O afdeling dat denk ik, om dat een 
beetje meer te stimuleren. Dat zit ook wel een beetje, deels in het 
leiderschapsprogramma, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb er niet zoveel 
zicht op, wat precies dat programma nu inhoud. Maar ik kan me voorstellen, omdat het 
natuurlijk wel een belangrijk onderdeel is van leefkracht dat het daar wel meer ruimte 
gaat krijgen. En het feit dat we inderdaad ontspanningsruimtes hebben geeft wel aan 
dat je die mogelijkheid biedt aan mensen.  

Dorette Ja precies ja. 

Marieke Alleen het zit niet alleen in de cultuur van Menzis. Ik denk dat het sowieso ook nog wel 
echt in de cultuur van Nederland zit. Van gewoon hard werken en weinig momenten 
om even niks te doen. 

Dorette Ja inderdaad.  

Marieke Of inderdaad gewoon een mindfulness oefening als een meditatieoefening te doen. Ik 
denk wel dat het steeds meer in opkomst is, maar dat het soms toch nog een beetje 
wordt gezien als zweverig en niets voor mij.  

Dorette Wat was dan voor Menzis de aanleiding om meer te gaan doen met ontspanning op de 
werkvloer? 

Marieke  Euh dat is een hele goede. Ja ik denk dat, precies wat ik net ook al zei, ik denk dat het 
echt meer vanuit leefkracht komt. Dat we wel vinden dat ontspanning daar echt bij 
hoort. En ik denk vanuit P&O gezien, dat is ook een landelijk trend, zie je vrij veel 
psychische klachten, en verzuim bestaat vooral uit psychische klachten. Dus ook vanuit 
die kant zal dat wel meer gestimuleerd worden, want ja het is wel een belangrijk 
onderwerp.  

Dorette Hoe kan het faciliteren van ontspanning dan bijdragen aan het versterken van de 
leefkracht?  

Marieke  Euhm naja dat je ontspannen bent en niet gestrest bent zul je uiteindelijk ook beter in 
je vel zitten en je fitter voelen, meer aankunnen, beter geconcentreerd zijn en meer het 
gevoel hebben dat je productieve uren maakt. Dus eigenlijk gewoon in de 
algemeenheid wat lekkerder in je vel zitten.  

Dorette Wat zijn op dit moment dan de ervaringen met de huidige ontspanningsfaciliteiten?  

Marieke Ja daar heb ik echt totaal geen idee van.  

Dorette Ah oké, dat is niet erg.  

Marieke Ik zou willen dat ik er antwoorden op had, maar ik weet het niet. Ik weet dat we hier in 
Wageningen af en toe door een collega van mij Mindfulness wordt gegeven en een 
andere collega geeft yoga.  
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Maar de ruimte die ze dan hier beschikbaar hebben gesteld is momenteel meer een 
lokaal. Het ziet er nog niet echt als een ontspanningsruimte uit. Dus ik kan me 
voorstellen dat het nog niet aanvoelt als een ontspanningsruimte.  

Dorette Ah oké.  

Marieke Maar dan moet ik eerlijk bekennen dat ik niet exact een beeld heb van alle locaties hoe 
de ontspanningsruimtes er daar uit zien. Ik ben dan toevallig hier in Wageningen 
geweest in die ruimte, maar verder heb ik daar geen zicht op. Dus ja weet ik ook niet 
hoe ze dat zouden kunnen ervaren. Maar dat zou je denk ik gewoon bij wijze van 
spreken op die momenten dat bijvoorbeeld Reina of een van de andere collega’s die 
mindfulness geven. In Groningen zijn ook mensen die daar mee bezig zijn, maar dat zou 
Reina ook wezen, aan haar vragen of ik denk dat als je haar ook zou interviewen je daar 
misschien meer antwoorden op zou krijgen. Ik weet niet of je haar al gesproken hebt, 
Reina Buursen?   

Dorette Euh nee nog niet.  

Marieke Hmm die is opperhoofd leefkrachtambassadeur, dus die krijgt denk ik wel veel feedback 
op dit thema en op die ontspanningsruimtes. Want dat is wel waar zij zelf dan ook 
gebruik van maakt, dus zij geeft dan ook af en toe wat Mindfulness oefeningen. Ik kan 
me voorstellen dat zij daar wel zicht op heeft. 

Dorette Ah oké, goed om te weten, dan ga ik haar ook nog even benaderen. Welke stappen 
vindt u dat er nog gezet moeten worden om tot een ontspannen werkomgeving te 
komen?  

Marieke In zijn totaliteit een ontspannen werkomgeving bedoel je?  

Dorette Ja! 

Marieke Ik denk dat het inderdaad begint bij dat we ook met elkaar een sfeer creëren dat het 
kan en niet gek is. Dus dat zal deels moeten voortvloeien vanuit de leiders en mogelijk 
dat ook de leefkrachtambassadeurs daar toch ook nog wel een rol in kunnen vervullen. 
Maar dat is wel een beetje lastig, want ik denk dat het inderdaad ook gewoon meer 
echt een beweging moet worden, meer in de cultuur moet komen zitten. Dat het 
gewoon normaal is om te kunnen doen. En vooral als het gaat om die afdelingen waar 
vooral de uren heel belangrijk zijn, omdat ze gewoon moeilijk pauzes kunnen nemen. 
Dat het daar dan gewoon min of meer ingelast wordt, dus dat het gewoon onderdeel is 
van je werkdag.  

Dorette Ja precies, want hoe zit dat bij uzelf?  

Marieke Als ik naar mijn eigen werkdag kijk dan kan ik het indelen zoals ik wil en zit ik ook wel 
vaak vanuit huis te werken. Dus als ik vind dat ik moet ontspannen dan staat niks mij in 
de weg om dat te doen. Maar zelfs ik heb soms wel eens dat ik zo in de flow van het 
werken zit, dan denk ik aan het eind van de dag van oh ja ik had eigenlijk nog wel iets 
meer beweging kunnen hebben. Maar je hebt gewoon af en toe van die dagen dat het 
even moet. Tenminste dat is een beetje wat ik voel.  

Dorette Maar zou het dan werken als ontspanning echt wordt ingepland? Dat je een melding 
krijgt van het is tijd voor ontspanning.  

Marieke Voor mij denk ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor de mensen die de hele 
dag aan de telefoon zitten, omdat zij nu niet altijd de ruimte voelen, dus ik kan me 
voorstellen dat als zij een melding krijgen van even weg van de pc en even ontspannen 
dat dat wel anders is. Ja en als ik naar mezelf kijk, ik weet dat ik daar wel meerwaarde 
uit kan halen en dat is eigenlijk gewoon een kwestie van doen. Ik heb het mezelf ook 
nog steeds wel voorgenomen dat ik een mindfulness training ga volgen. Dat is wel iets 
dat ik dit jaar nog wil gaan doen.  

Dorette Ja leuk! Het verschilt dus wel per functie of een melding wel of niet werkt?  

Marieke Ik ben natuurlijk heel erg met het onderwerp bezig en ik weet hoe belangrijk het is en ik 
zie mezelf ook wel een beetje als een voorbeeldfunctie. Dus ik denk dat het wel lastig is 
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voor andere mensen, maar dat het inderdaad toch echt wel een stukje is om daar 
ruimte voor te geven door bijvoorbeeld een melding, Of dat mensen meer op elkaar 
gaan letten. Of als je ziet dat iemand helemaal gestrest is dat je gewoon diegene daar 
op aan kan spreken van “Goh, zou het niet goed zijn om even te gaan ontspannen?” 

Dorette Ja dat zou wel mooi zijn als dat kan. Zou dit passen in de Menzis cultuur?  

Marieke Ja dat is denk ik de ultieme situatie, als je dat kan creëren met elkaar.  

Dorette Dat is eigenlijk ook wat jullie hopen te bereiken met het faciliteren van ontspanning? 
Dat iedereen op een gegeven moment gewoon ontspannen op het werk is en elkaar 
daarin helpt?  

Marieke Ja dat zou voor mij wel zo zijn en ik kan me voorstellen dat het voor meer mensen in 
deze organisatie zo is, zeker gezien het feit dat er zo’n hoog psychisch ziekteverzuim is. 
Dat het zeker een belangrijke is. Ja en je komt er ook niet altijd mee weg om alleen 
maar te ontspannen, soms zit er iets van een conflict achter, dan heeft alleen 
ontspannen niet altijd even veel zin.  

Dorette Nee inderdaad, dat is goed om rekening mee te houden. Denkt u dat iedereen behoefte 
heeft aan ontspanning?  

Marieke Ik denk wel dat het iets is dat bij iedereen wel speelt. Dat hoe meer relaxtere sfeer je 
kan creëren en hoe meer mensen gewoon echt alleen die positieve stress voelen, hoe 
productiever je zelf bent en hoe fijner je werkplek is.  

Dorette Ja het zou mooi zijn als dat bereikt kan worden. Dat waren eigenlijk mijn vragen. Heel 
erg bedankt! Hier heb ik veel aan.  

Marieke Ah helemaal goed, graag gedaan! 

Dorette Super bedankt voor uw tijd! 

Marieke Ja graag gedaan! Mocht je nog willen dat ik jou even, oh naja trouwens Sandra heeft 
ook wel veel contact met Reina, dus ik kan ook even Sandra vragen of zij jou even wil 
introduceren bij Reina.  

Dorette Ja dat zal super zijn, als ik haar ook nog even kort vragen kan stellen daarover, 
aangezien ze daar veel over weet, dan heb ik daar ook wel veel aan.  

Marieke Ja ik denk het wel, ik denk dat het wel een goede is om te doen. Maar dan zou je 
inderdaad even bij Sandra moeten zijn.  

Dorette Is goed dan vraag ik Sandra meteen even. Super, hartstikke bedankt! 

Marieke Ja helemaal goed! Dan wens ik je alvast een fijn weekend! 

Dorette Dankjewel, jij ook!  
Tabel 11: ‘Het transcript.’ 
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Bijlage 5. Enquêteresultaten ontspanning op de werkvloer 
In deze bijlage staan de resultaten van de enquête ‘Ontspanning op de werkvloer’.  

 

 

 

 

Figuur 1: ‘Enquêteresultaat: Wat doet u tijdens een ontspanningsmoment?’ 
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Figuur 2: ‘Enquêteresultaat: Behoefte aan ontspanningsmomenten.’ 

 

 

Figuur 3: ‘Enquêteresultaat: Comfortabel om te ontspannen.’ 
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Figuur 4: ‘Enquêteresultaat: Stimuleren van ontspanning door leidinggevende.’ 

 

 

Figuur 5: ‘Enquêteresultaat: Stimuleren van ontspanning Menzis breed.’ 
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Figuur 6: ‘Enquêteresultaat: Ervaren balans werk en ontspanning.’ 
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Afbeelding 2: ‘Enquêteresultaat: Van welke ontspanningsfaciliteiten en activiteiten maakt u gebruik?’ 
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Figuur 7: ‘Enquêteresultaat: Gebruik ontspanningsfaciliteiten en activiteiten.’ 

 

 

Figuur 8: ‘Enquêteresultaat: Behoefte aan meer ontspanningsfaciliteiten en activiteiten.’ 
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Afbeelding 3: ‘Enquêteresultaat: Aan welke ontspanningsfaciliteiten en activiteiten heeft u behoefte?’ 
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Figuur 9: ‘Enquêteresultaat: Hoge werkdruk.’ 
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Afbeelding 4: ‘Enquêteresultaat: Organisatiecultuur.’  
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Afbeelding 5: ‘Kleurdrukdenken Caluwé’ (Verhoeven, 2016). 
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Figuur 10: ‘Enquêteresultaat: Kleurdrukdenken Caluwé.’ 

 

 

 

Figuur 11: ‘Enquêteresultaat: Gebruik VR.’ 
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Figuur 12: ‘Enquêteresultaat: VR categorieën.’ 

 

 

Figuur 13: ‘Enquêteresultaat: Locatie VR.’ 
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Figuur 14: ‘Enquêteresultaat: Geslacht.’ 

 

 

Figuur 15: ‘Enquêteresultaat: Leeftijdscategorie.’ 

 

 

Figuur 16: ‘Enquêteresultaat: Aantal werkuren.’ 
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Afbeelding 6: ‘Enquêteresultaat: Opmerkingen, toevoegingen of interessante ideeën.’ 
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Bijlage 6. Enquêteresultaten voormeting  
In deze bijlage staan de resultaten van de voormeting die is afgenomen vooraf aan de VR interventie.  

 

Figuur 17: ‘Enquêteresultaat voormeting: Geslacht.’ 

 

 

Figuur 18: ‘Enquêteresultaat voormeting: Leeftijdscategorie.’ 
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Figuur 19: ‘Enquêteresultaat voormeting: Wanneer bent u ontspannen?’ 

 

 

Figuur 20: ‘Enquêteresultaat voormeting: Voordelen bewust ontspannen.’ 
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Figuur 21: ‘Enquêteresultaat voormeting: Nadelen bewust ontspannen.’ 

 

 

 

Figuur 22: ‘Enquêteresultaat voormeting: Ontspannen.’ 

 

 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 84 
 

 

 

Figuur 23: ‘Enquêteresultaat voormeting: Behoefte ontspanningsmomenten’. 
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Bijlage 7. Enquêteresultaten tussenmeting 
In deze bijlage staan de resultaten van de tussenmeting. Deze tussenmetingen zijn afgenomen na de 

VR sessies.  

 

Figuur 24: ‘Enquêteresultaat tussenmeting: Welk dagdeel is het?’ 

 

 

Figuur 25: ‘Enquêteresultaat tussenmeting: Ervaren gevoel ontspanning’.  
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Figuur 26: ‘Enquêteresultaat tussenmeting: Ervaren gevoel energie’.  

 

 

Figuur 27: Enquêteresultaat tussenmeting: Ervaren focus’.  
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Figuur 28: ‘Enquêteresultaat tussenmeting: Is VR een goede afleiding?’ 
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Afbeelding 7: ‘Enquêteresultaat tussenmeting: Toelichtingen VR sessies’. 
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Bijlage 8. Enquêteresultaten nameting 
In deze bijlage zijn de resultaten van de nameting terug te vinden. Deze enquête is afgenomen na 

afloop van de VR interventie.  

 

 

Afbeelding 8: ‘Enquêteresultaat nameting: Ervaringen VR.’ 
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Figuur 29: ‘Enquêteresultaat nameting: Ik merk dat VR...’ 

 

 

 

Afbeelding 9: ‘Enquêteresultaat nameting: Toelichting ervaren effecten.’ 
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Figuur 30: ‘Enquêteresultaat nameting: VR vaker gebruiken.’ 

 

 

Figuur 31: ‘Enquêteresultaat nameting: VR vaker gebruiken als er meer keus is.’ 

 

 

Eens  

72,7% 

Oneens 

27,3% 

Eens 

66,7% 

Oneens 

33,3% 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 92 
 

 

 

Figuur 32: ‘Enquêteresultaat nameting: Ervaren balans tussen werk en ontspanning.’ 

 

 

Figuur 33: ‘Enquêteresultaat nameting: Ontspannen met VR.’ 

 

 

Figuur 34: ‘Enquêteresultaat nameting: Ervaringen zwemmen met dolfijnen’. 
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Afbeelding 10: ‘Enquêteresultaat nameting: Toelichtingen ervaringen zwemmen met dolfijnen’.  
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Figuur 35: ‘Enquêteresultaat nameting: Voordelen bewust ontspannen met VR.’ 

 

 

Figuur 36: ‘Enquêteresultaat nameting: Nadelen bewust ontspannen met VR.’ 
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Afbeelding 11: ‘Enquêteresultaat nameting: Verbeteringen, opmerkingen en suggesties voor een goede 

implementatie van VR.’ 
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Bijlage 9. Kleurdrukdenken Caluwé en Vermaak 
In deze bijlage wordt het kleurdrukdenken van Caluwé en Vermaak toegelicht.  

 

Afbeelding 12: ‘Kleurdrukdenken Caluwé en Vermaak’ (Verhoeven, 2016).  

Afbeelding 12 laat in het kort zien wat elke kleur inhoud. Hieronder een uitgebreidere uitleg per 

kleur.  

Rood 
Rood gaat over het ‘wij’ gevoel en het motiveren van anderen. Het uitgangspunt is daarom ook de 

mens. Personeelsmanagement speelt een belangrijke rol voor het bereiken van de verandering. De 

mens in de organisatie moet worden beïnvloed. Er wordt bij de kleur rood vaak gebruik gemaakt van 

verleiding, bijvoorbeeld door te belonen. Rooddrukdenken is een tijdrovende manier van 

veranderen, omdat de organisatie continue bezig is met het motiveren van iedereen. Belangrijk bij 

deze manier van veranderen is het vinden van de juiste combinatie tussen de gewenste verandering 

en de juiste personen die dit kunnen uitvoeren (Mulder, 2012). 

Blauw 
Blauw gaat over structuur. Er wordt gewerkt volgens een plan. Bij blauw gaat het vooral om het 

regelen, beheersen en plannen. Het resultaat is hierdoor meestal erg voorspelbaar en duidelijk. Het 

traject is daarom, in tegenstelling tot rood, erg kort. Immers de aanpak is al volledig duidelijk. 

Rationeel denken is hierbij erg belangrijk. Het is een effectieve aanpak, waarbij eerst alles wordt 

uitgedacht, voordat het wordt uitgevoerd. Er wordt bij blauw niet gekeken naar de individuele 

opvattingen en voorkeuren (Mulder, 2012). 
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Groen 
Groen gaat vooral over leren. In dit geval is leren de basis van het veranderen. Het gaat hierom 

groeien en ontwikkelen. Ideeën van de mensen worden hierin meegenomen, hun eigen motivatie en 

leervermogen is hierbij belangrijk. Kennis wordt gedeeld, er wordt gereflecteerd en bewustwording 

gecreëerd. Dit heeft wel tot gevolg, dat in tegenstelling tot blauw, de uitkomst onvoorspelbaar is. 

Ook deze verandertrajecten, kosten net als bij rood, veel tijd. Dit komt vooral door het proces van 

vallen en opstaan tijdens de verandering (Mulder, 2012). 

Wit 
Wit bevat van alle kleuren een beetje. Wit staat voor het evolutie denken en de zelforganisatie. 

Doordat alles nog open staat, is er veel ruimte voor het invullen van het verandertraject. Hierdoor is 

het traject een permanent proces. Het handelen naar gevoel is belangrijk bij deze manier van 

denken. Er wordt gebruik gemaakt van coaching en ondersteuning. De uitspraken: ‘Verandering 

begint bij jezelf’ en ‘Het kan alleen nog maar beter’ horen bij het witdrukdenken (Mulder, 2012). 

Geel  
Geel gaat vooral over politiek en macht. Het gezamenlijk belang staat bij geel niet altijd voorop. Het 

gaat hierbij vaak om het behalen van complexe doelstellingen. Door middel van het managen van 

belangen wordt er gestuurd op het bereiken van de verandering. Met deze macht kunnen 

veranderingen worden afgedwongen (Mulder, 2012). 
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Bijlage 10. Opzet interventie  
In deze bijlage wordt de opzet van de interventie weergegeven.  

Periode: 15 april 2019 t/m 26 april 2019. 

Deelnemers 
Voor de interventie zal het ideaal zijn om ongeveer twintig deelnemers te hebben. Uiteindelijk is het 

experiment gestart met dertig deelnemers.  

 

Duur 
De interventie gaat twee weken duren. Er wordt van de deelnemers gevraagd om elke week 

minimaal drie keer vijf minuten gebruik te maken van VR. Deelnemers kunnen zich online inschrijven 

voor een aantal momenten naar keuze, zodat ze een melding binnen krijgen wanneer het tijd is voor 

ontspanning.  

Werven van deelnemers 
Het zou ideaal zijn als de managers en de leefkrachtambassadeurs VR kunnen promoten in de 

organisatie. Belangrijk hierbij is het verhaal van VR overbrengen aan de medewerkers. Bart in ’t Velt 

kan zorgen voor content. Uit deze content komt het succes van VR naar voren. Dit maakt de 

medewerkers nieuwsgierig. Om te zien of dit voor de medewerkers persoonlijk werkt, kunnen ze 

deelnemen aan de interventie.  

Voormeting 
Vooraf aan het onderzoek wordt er aan de deelnemers gevraagd om een korte vragenlijst in te 

vullen. Dit duurt ongeveer drie tot vijf minuten. Met deze vragenlijst wordt er inzicht verkregen in de 

ontspanningspatronen van de deelnemers. Deze informatie wordt na afloop van de interventie 

vergeleken met de tussen -en nameting. Dit om te kijken of VR effect heeft op het ervaren gevoel van 

ontspanning en of de deelnemers nu ook vaker een ontspanningsmoment gaan nemen.   

Kick-off 
Bij de kick-off leren de deelnemers hoe ze het apparaat moeten bedienen. De medewerkers kunnen 

gedurende de interventie het apparaat zelf bedienen. Ook kunnen de medewerkers hier een 

toestemmingsverklaring tekenen. 

Tussenmeting 
Na elke VR-sessie wordt de deelnemers gevraagd om een aantal stellingen te beantwoorden. Dit 

duurt ongeveer een minuut. Deze stellingen gaan over hoe de deelnemer zich op dat moment voelt.  

Nameting 
Na afloop van het onderzoek wordt er aan de deelnemers gevraagd om een korte vragenlijst in te 

vullen over hoe ze de interventie hebben ervaren. Dit duurt ongeveer vijf tot tien minuten.  

 

Vertrouwelijk  
Er wordt vertrouwelijk omgegaan met alle gegevens. De gegevens worden geanonimiseerd 

vastgelegd en geanalyseerd. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen van het 

onderzoek. Zij zorgen ervoor dat de gegevens niet bij derden terecht kunnen komen. De 

onderzoeksresultaten worden uitsluitend op groepsniveau gepubliceerd binnen de Healthy 

Workplace, zodanig dat er nooit een link kan worden gelegd met de individuele deelnemers.  
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Bijlage 11. Wervingsbericht  
In deze bijlage worden twee wervingsberichten weergegeven. 

Bericht 1:  
Dit bericht stond op het Intranet van Menzis.  

 

Afbeelding 13: ‘Wervingsbericht interventie VR.’ 
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Bericht 2: 
Deze mail is verzonden naar de medewerkers, inclusief link naar bericht 1.  

 

 

Afbeelding 14: ‘Wervingsbericht interventie VR.’  
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Bijlage 12. Toestemmingsverklaring interventie VR 
In deze bijlage staat de toestemmingsverklaring. Deze verklaringen moesten deelnemers vooraf aan 

de interventie ondertekenen.  

Healthy Workplace 

Effectiviteit van VR als middel om te ontspannen 

 

Samen werken aan de gezonde werkplek van de toekomst! 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Informatiebrochure en toestemmingsverklaring voor deelnemers 
 
 
 
Hanzehogeschool Groningen  
April 2019 
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Beste medewerker van Menzis, 

 
Dit document bevat een korte informatiebrochure over het onderzoek en een 
toestemmingsverklaring voor deelname aan het experiment.  
 
De achterliggende gedachte achter dit experiment 
Veel mensen vergeten vaak een ontspanningsmoment te nemen gedurende de werkdag. Het is van 
belang om wel ontspanningsmomenten te nemen, zeker als u mentaal en/of emotioneel belastend 
werk doet. Uit diverse onderzoeken komt namelijk naar voren dat het nemen van een 
ontspanningsmoment kan zorgen voor een afname van de werkstress. Daarom ga ik, in opdracht van 
IWP Healthy Workplace waarvan Menzis een partner is, onderzoek doen naar ontspanning en het 
stimuleren van ontspanning op de werkvloer. Hierbij ligt de focus op Virtual Reality. Uit verschillende 
onderzoeken in de zorg, waarbij patiënten door middel van VR konden zwemmen met dolfijnen, 
komt het succes van VR als middel om te ontspannen naar voren. Er is echter nog niks bekend over 
de effectiviteit van VR als middel om te ontspannen in een werkomgeving. Vandaar dit experiment.  
 
Wat levert deelname voor u op? 
Deelname aan dit experiment biedt u de kans om erachter te komen of VR voor u ontspannend 
werkt. Daarnaast biedt dit experiment ook de kans om fantastische VR experiences te ervaren, zoals 
zwemmen met dolfijnen.  
 
Wat verwacht ik van u? 
Gedurende het onderzoek worden de volgende aspecten verwacht bij deelname: 

- Voor het onderzoek worden de deelnemers verdeeld in twee groepen. De eerste groep 
ervaart gedurende twee weken alleen het zwemmen met dolfijnen. De tweede groep heeft 
keuzevrijheid. 

- Gedurende het experiment neemt u elke week minimaal drie ontspanningsmomenten met 
VR (ongeveer vijf minuten per sessie), afhankelijk van in welke groep u zit kunt u of 
zwemmen met dolfijnen of elke keer kiezen wat u wilt ervaren. 

- Vooraf aan het onderzoek vult u een korte vragenlijst in en wordt u ingelicht over hoe u het 
apparaat zelf kunt bedienen.  

- Na elke VR sessie geeft u aan de hand van vier stellingen aan hoe u zich op dat moment 
voelt. 

- Na afloop van het onderzoek vult u nog een korte vragenlijst in. 
 
Wat gebeurt er met uw data? 

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met alle gegevens. De gegevens worden geanonimiseerd 

vastgelegd en geanalyseerd. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen van het 

onderzoek. Zij zorgen ervoor dat de gegevens niet bij derden terecht kunnen komen. De 

onderzoeksresultaten worden uitsluitend op groepsniveau gepubliceerd binnen de IWP Healthy 

Workplace, zodanig dat er nooit een link kan worden gelegd met de individuele deelnemers.  

 

Vrijwillige deelname 

U beslist zelf om mee te doen aan het experiment. Deelname is vrijwillig. U kunt op elk moment uw 
deelname stoppen, ook tijdens het experiment en zonder opgave van reden. 
 
Verzekering 
Voor het onderzoek is geen proefpersonenverzekering afgesloten, omdat het onderzoek geen extra 
risico’s met zich meebrengt. 
 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 103 
 

 

 
Ondertekening toestemmingsverklaring 
Als u besluit mee te werken aan dit onderzoek, vraag ik u het bijgevoegde formulier te 
ondertekenen. Door ondertekening van deze zogenoemde toestemmingsverklaring, geeft u aan 
voldoende geïnformeerd te zijn om een beslissing te nemen aan het experiment te willen deelnemen 
en in te stemmen met deelname aan het onderzoek. Ik zal het formulier ook ondertekenen en 
daarmee bevestigen dat ik u voldoende geïnformeerd heb over dit experiment, en dat ik altijd bereid 
ben om verdere vragen met betrekking tot het experiment te beantwoorden. 
 
Nadere informatie 
Mocht u na het lezen van deze brochure, voor of tijdens het experiment nog nadere informatie willen 
ontvangen dan kunt u contact opnemen met mij. Contactgegevens vindt u onderaan deze brief. 
 
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Dorette van Dijken, Hanzehogeschool Groningen 
Junior onderzoeker IWP Healthy Workplace 
Tel: 06-31206011 
Email: d.c.van.dijken@st.hanze.nl 
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Toestemmingsverklaring 
IWP Healthy Workplace – VR experiment   
 
Ik heb de informatiebrochure voor de deelnemers gelezen en heb de mogelijkheid gehad om 
aanvullende vragen te stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. 
 
Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik wil deelnemen aan dit onderzoek. Ik weet dat meedoen 
helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen. 
Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 
 
Ik weet dat de data verkregen tijdens dit experiment anoniem verwerkt wordt door de onderzoeker 
van de IWP Healthy Workplace. Ik geef toestemming dat de data verkregen uit de vragenlijsten 
gebruikt wordt voor het doel van dit onderzoek. Ik geef toestemming om gegevens nog maximaal 5 
jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren voor nadere analyse. 
 
Ik vind het goed om aan dit experiment mee te doen. 
 
 
 
 
Naam deelnemer: 
 
Datum : __ / __ / __ 
 
Handtekening:         
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik verklaar hierbij dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde 
project en onderzoek. 
 
Als er tijdens het experiment informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer zou 
kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
 
Naam onderzoeker: 
 
Datum: __  /  __  /  __ 
 
Handtekening:         
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Bijlage 13. Interview Reina Buursen 
Het interview heeft plaatsgevonden op donderdag 16 mei om 11.30 uur. Het interview heeft een 

totale duur van 28.53 minuten.  

Het doel van dit interview is om meer inzicht te krijgen in wat de rol als leefkrachtambassadeur 

inhoud en erachter te komen hoe ontspanning leeft bij Menzis.  

Het interviewschema 
Vooraf aan het interview is het volgende interviewschema opgesteld. Deze is vooraf aan het 

interview ook gedeeld met de geïnterviewde.  

 

Ik zal mijzelf eerst even kort voorstellen. Ik ben Dorette van Dijken. Voor mijn opleiding Facility 

Management doe ik onderzoek naar ontspanning op de werkvloer en de effectiviteit van Virtual 

Reality als middel om te ontspannen bij Menzis. Voor dit onderzoek vind ik het belangrijk om inzicht 

te krijgen in uw rol als leefkrachtambassadeur en hoe ontspanning leeft in de onderzoek  

Voor het interview probeer ik zoveel mogelijk het interviewschema aan te houden Het interview gaat 

ongeveer een halfuur duren. Zou ik het interview mogen opnemen?  

Voorstellen  

1.  Zou u zich kort kunnen voorstellen? 

2.  Wat houdt uw functie bij Menzis precies in?  

 

Leefkracht  

3. Wat verstaat Menzis onder leefkracht? 

4.  Wat houdt uw rol als leefkrachtambassadeur in? 

Wat zijn uw werkzaamheden binnen deze rol?  

5.  Hoe ervaren de medewerkers uw rol als leefkrachtambassadeur? 

6. Hoe stimuleert u medewerkers tot het aanzetten van gezond gedrag? 

 

Ontspanning op de werkvloer 

7. Waarom is het zo belangrijk dat mensen ontspannen gedurende een werkdag? 

8. Hoe zou u de ontspanningscultuur bij Menzis omschrijven? 

Wordt het al normaal gevonden/geaccepteerd? Wat kan er nog beter?  

9. Hoe wordt er voor gezorgd dat ontspannen op de werkvloer normaal gevonden wordt en 

meer medewerkers ontspanningsmomenten gaan nemen? 

10. Welke interventies hebben er al plaatsgevonden op het gebied van ontspanning?  

Wat waren de successen? Wat kan er nog beter? 

11. Wat zijn uw ervaringen met de huidige ontspanningsfaciliteiten en activiteiten bij Menzis? 

12. Hoe ervaren medewerkers het huidige ontspanningsaanbod? 

Maken ze er veel gebruik van?  

13. Ontvangt u veel feedback van medewerkers over het thema ontspanning? 

Zo ja, wat houdt deze feedback in? 

14. Mist u nog bepaalde ontspanningsfaciliteiten/activiteiten op de werkvloer?  

Waar is nog behoefte aan?  

15. Welke stappen moeten er volgens u nog gezet worden om naar de gewenste situatie te 

komen op het gebied van ontspanning? 
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De kleurcodering 
De kleurcodering is gebaseerd op begrippen. Elk begrip heeft een eigen kleur.  

Begrippen codering 

Leefkrachtambassadeur 

Ontspanningsaanbod 

Gewenst  

Cultuur 

Communicatie 

Aanleiding  

Virtual Reality 
Tabel 12: ‘De kleurcodering.’ 

Het transcript 
Hieronder wordt het transcript van het interview weergegeven.  

Dorette Zo het wordt vanaf nu opgenomen, zullen we beginnen?  

Reina Wacht ik doe heel eventjes mijn sjaal om, want het is een beetje fris. Een momentje. 

Dorette Ja hoor is goed! 

Reina Ja ben ik weer.  

Dorette Top! Zou u zich eerst kort kunnen voorstellen, dan zal ik mijzelf daarna even 
voorstellen.  

Reina Jazeker, en zeg maar jij trouwens.  

Dorette Ja is goed. 

Reina Ik ben dus Reina Buursen en ik woon en werk in Wageningen. Ik ben nu 12,5 jaar bij de 
Salesafdeling van Menzis werkzaam als accountbeheerder. En twee jaar geleden ben ik 
een opleiding begonnen tot leefstijlcoach, gewoon naast het werk. Een post-hbo 
opleiding van anderhalf jaar. En daar ben ik vorig jaar van afgestudeerd. En dan ben ik 
nu officieel leefstijlcoach en ook geregistreerd bij de beroepsvereniging en alle criteria 
waar je aan moet voldoen om ook de GLI te mogen uitvoeren. Ik weet niet of je bekend 
bent met de GLI, met de Gecombineerde Leefstijlinterventies?  

Dorette Euhm nee.  

Reina Nou vanuit de basisverzekering wordt vanaf 2019 de Gecombineerde 
Leefstijlinterventie vergoed. En dat ga ik nu ook naast het werk bij Menzis, als 
zelfstandige een leefstijl coaching aanbieden voor mensen met obesitas.  

Dorette Wat leuk! 

Reina Ja, en dat is maar een dag in de maand, dus dat ga ik eigenlijk er naast doen. En dat is 
vanuit die hoedanigheid zeg maar, vanuit die opleiding die ik gevolgd heb tot 
leefstijlcoach, ben ik ook leefkrachtambassadeur binnen Menzis. Dat is met 26 andere 
collega’s en wij hebben affiniteit met leefstijl en wij enthousiasmeren collega’s om 
bewuster met hun gezondheid bezig te zijn, dus bijvoorbeeld opletten dat de collega’s 
niet te lang zitten of ze een keer meenemen met hardlopen of met de lunchwandeling. 
Ja alles wat op het gebied van leefstijl te maken heeft, is dan onze rol als medewerker 
op de werkvloer je collega’s daar ook warm voor te maken. Dat het niet top-down 
vanuit de directie opgelegd wordt, maar dat het gewoon vanuit de medewerkers als 
een olievlek zich verspreid. Dus dat is ook mijn rol die ik dan binnen Menzis heb.  

Dorette Ah leuk! 

Reina Ja dus ik ben wel op dat gebied zeer actief eigenlijk. 

Dorette Ja en hoe stimuleer je dan eigenlijk de medewerkers in die rol?  
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Reina Nou het is, mensen weten dat ik die opleiding heb gehad. Ik heb in het begin als we dan 
een stand-up hadden of vergadering dat ik dan kort wat vertelde over wat ik geleerd 
had. Of wat gezondheidsquizjes een keer tussendoor gedaan. Af en toe doen we eens 
een keer een mindfulness oefening. Weet je wel een ademhalingsoefening in 
stressvolle periodes. Ik heb dan de MOVE, zoals we dat noemen geïntroduceerd. Dus op 
het moment dat mensen te lang zitten dan roep ik even MOVE en dan gaan mensen 
even staan op hun werkplek, gewoon 10-20 seconden. Even de armen strekken en de 
benen. Gewoon dat je heel even die bloedsomloop activeert.  

Dorette En dat werkt wel? Mensen doen daar fanatiek aan mee? 

Reina Ja, in het begin, de eerste twee/drie dagen keken ze je een beetje raar aan van wat is 
dat dan? Maar nu is dat gewoon heel normaal geworden eigenlijk.  

Dorette Oh wat leuk bedacht! 

Reina En ook in vergaderingen dat we af en toe zeggen van na driekwartier van zullen we 
even gaan staan, dat we even proberen het lange zitten te doorbreken. En als mensen 
vragen hebben weten ze mij ook wel te vinden. Als ze bijvoorbeeld vragen hebben over 
voeding, maar het is niet dat ik continue mijn collega’s aan het coachen ben ofzo. Maar 
wel dat je die rol hebt, als er vragen zijn dan weten ze bij wie ze terecht kunnen. En ook 
wat ik zei met die beweging net, dat we op de afdeling een plank challenge doen ofzo. 

Dorette Oh dat is leuk! 

Reina Ja dat is leuk, op een bord schrijven hoelang je dan kan planken en dan kun je dat 
opbouwen. Ja en de meeste leefkrachtambassadeurs binnen Menzis die zijn allemaal 
redelijk op het gebied van bewegen, dus we hebben nu gelukkig sinds kort ook een 
paar erbij die op mentaal zitten, yoga en dat soort dingen. Dat is ook wel belangrijk. 
Dus ja we zijn er wel redelijk actief mee, maar het is nog altijd moeilijk om de grote 
massa, die het het hardst nodig heeft, om die te bereiken. Daar lopen we wel tegenaan.  

Dorette En daar doen jullie wel dingen mee? Jullie proberen hun ook mee te krijgen?  

Reina Ja er is van alles. Ik heb laatst een keer in kaart gebracht, ik zou het eventueel jou 
kunnen mailen, wat er allemaal binnen Menzis gedaan wordt aan leefstijl, dat is echt 
gigantisch. Maar als je dan ziet hoeveel er gebruik van wordt gemaakt, hmmm dat valt 
wel flink tegen.  

Dorette Wat zonde.  

Reina Ja, want je hebt natuurlijk toch dat het vanuit je intrinsieke motivatie moet komen.  

Dorette Ja, ja dat is waar. 

Reina Je hebt mensen die van 9 tot 5 in het werk zitten en die hebben gewoon als doel dat ze 
aan het eind van de dag hun productie gedraaid hebben. Die vinden het toch redelijk 
ver van hun bed om dan een flinke lunchwandeling te gaan maken of dat soort dingen. 
Die kijken je dan toch wel raar aan. Op een gegeven moment hadden we de lancering 
van Samen Gezond. Samen Gezond de app over mensen hun gezondheid. Toen gingen 
we met een aantal leefkrachtambassadeurs mensen van de afdelingen optrommelen 
om naar buiten te gaan naar een tennis clinic. En dan merk je wel dat er wat weerstand 
is. Dat ze zoiets hebben van tennissen? Daar heb ik echt geen tijd voor, deadlinestress.  

Dorette Ja precies, dat is wel zonde.  

Reina Ja dat is wel heel jammer. 

Reina Ja die moet je echt gewoon bijna de afdeling aftrekken. Maar sommige afdelingen zijn 
meer de vastgeroeste afdelingen. En de werkdruk is hoog, en dat vind ik ook echt wel 
een probleem binnen Menzis. Kennelijk voelen de mensen niet de ruimte om dan aan 
dat soort dingen mee te doen, terwijl het ook juist heel goed kan zijn om even tien 
minuten frisse lucht, zonlicht. 

Dorette Ja precies even er tussen uit. 
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Reina Ja! Oh maar ik ben al helemaal doorgegaan in het voorstellen. Jij bent zelf nog 
nauwelijks aan het woord geweest. En verder ik ben 39 en heb twee kinderen. En ik 
woon vlakbij het werk in Wageningen.  

Dorette Maakt niet uit, ik vind het heel interessant. Hoe ervaren de medewerkers jouw rol als 
leefkrachtambassadeur?  

Reina Euhm ja ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat jij doet, zullen we dat eerst doen en 
daarna verder? 

Dorette Ja prima is goed! Ik ben dus met mijn onderzoek bezig over ontspanning op de 
werkvloer bij Menzis.  

Reina Vanuit de Hanzehogeschool toch? 

Dorette Klopt ja! En dan VR speelt daar een rol in, dus daar heb ik een experiment meegedaan 
in Groningen.  

Reina Oh heb ik jou niet gezien toen bij die Living Lab vergadering? 

Dorette Ja daar was ik wel bij, klopt.  

Reina Moet ik even denken hoe je er ook alweer uitziet, even voor de geest halen. Er was een 
zo’n meisje die een presentatie gaf. Even denken had jij lang blond haar? 

Dorette Ja ik heb wel blond haar.  

Reina  Ja volgens mij heb ik jou wel gezien toen. Ja klopt oh ja dat linkje had ik nog niet gelegd, 
grappig. 

Dorette Ja want ik zou eerst in Wageningen het experiment doen, maar nu heb ik het in 
Groningen gedaan.  

Reina Oh wat zonde. Komt het wel ook nog in Wageningen?  

Dorette Euh met mijn onderzoek niet, maar alleen op zich zou een vervolgonderzoek wel mooi 
zijn. Want eigenlijk waren de reacties heel erg positief. Mensen vonden eigenlijk wel 
dat VR echt ontspannend werkt. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk om te zien zeg 
maar. Dus ik denk zeker dat ze daarmee door moeten gaan. En ook het moeten 
uitbouwen dat meer mensen er gebruik van gaan maken. Want uit mijn onderzoek 
kwam eigenlijk naar voren dat bijna niemand het nog gebruikt, niemand weet er nog 
echt van.  

Reina Nee klopt, is ook zo ja. 

Dorette Terwijl het eigenlijk heel goed werkt, want de mensen die mee hebben gedaan, waren 
echt enthousiast en die zeiden ook wel van ik voel me echt ontspannen, ik kon mijn 
hoofd even leegmaken en het was echt fijn om te doen.  

Reina Ja oh wat goed.  

Dorette Ja dus dat was eigenlijk wel heel erg leuk. 

Reina En gister kwam er een mail binnen over die hospitality desk, dat je met VR dan meer 
een soort welkom gevoel krijgt, receptie. Weet je daar ook iets van? Kwam dat ook uit 
jouw koker? 

Dorette Nee, nee daar weet ik niks van. Nee ik heb me echt vooral gericht op ontspanning met 
VR.  

Reina Oh ja. 

Dorette En dus ook over ontspanning in het algemeen. Hoe het nu eigenlijk leeft in de 
organisatie en hoe het meer kan gaan leven. En hoe er dus ook gestimuleerd kan 
worden hoe medewerkers VR vaker gaan gebruiken. En het niet zozeer zien als 
onderbreking van het werk, maar echt als een toevoeging zeg maar.  

Reina Ja precies. Ja dat zou super zijn. Sowieso moet dat ding vaker gebruikt worden. Maar jij 
doet dit dus voor jouw afstudeeropdracht? 

Dorette Ja dit is echt een afstudeeronderzoek.  

Reina Ja leuk zeg! 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 109 
 

 

Dorette Ik heb het bijna afgerond, alleen ik had dus vorige week nog een interview met Marieke 
Meyer en zij gaf aan dat jij ook nog wel veel wist over leefkracht en jouw rol als 
leefkrachtambassadeur. Dus vandaar dat ik even jou wilde spreken eigenlijk. 

Reina Ja ja, leuk! Dit is dus met name gericht op die VR? 

Dorette Euhm ja het is een onderdeel ervan. En daarnaast richt ik mij ook op ontspanning in het 
algemeen om te kijken van nou hoe leeft het eigenlijk en hoe kan het nog meer gaan 
leven? 

Reina Ja precies. Ik zou jou sowieso straks nog even die slide sturen. Ik heb tijdje geleden alles 
opgeschreven wat er allemaal binnen Menzis is en wat we allemaal doen. 

Dorette Oh super, ja! 

Reina Ik stuur het straks wel even, als je daar vragen over hebt moet je het maar even laten 
weten.  

Dorette Is goed! 

Reina Dan kan je zien wat het aanbod is, wat we eigenlijk allemaal doen.  

Dorette Ja interessant. 

Reina Wat ik al zei er wordt nog niet overal even goed gebruik van gemaakt. Ik geef zelf dan 
een keer in de maand mindfulness. Er is altijd wel wat opkomst, maar ja dan heb je het 
over tussen de drie en zeven mensen. 

Dorette Ah wat zonde ja. 

Reina Ja, ik vind het prima, want je kan ook niet de hele zaal helemaal vol hebben. Maar 
ergens is het wel jammer, want het is wel in een pand waar 500 á 600 mensen zitten. 
Dan is het wel weinig. 

Dorette Ja.. enig idee hoe dat komt? 

Reina Mensen durven er toch nog niet helemaal goed de ruimte voor te nemen ofzo heb ik 
het idee.  

Dorette Weet je ook hoe dat dan komt, dat mensen er nog geen ruimte voor nemen? 

Reina Hoe dat komt? 

Dorette Ja.. wat denk jij dat de oorzaak is? 

Reina Ja dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb ook wel het idee dat het een beetje misschien 
een soort sociale groepsdruk is. Als twee mensen daar enthousiast over zijn, dan zie je 
wel dat ze makkelijk elkaar weer meenemen, maar op een afdeling waar het nog nieuw 
is en onbekend. Onbekend maakt onbemind. Dan vinden ze het toch een beetje 
spannend of ongebruikelijk. En zeker in Enschede en Groningen, daar is het beetje een 
cultuur van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En ook wel dat ze zoiets 
hebben van kan dat dan zomaar tijdens werk. Dat ze toch een bepaalde drempel 
ervaren of dat ze nog niet echt de ruimte voelen. Of het dan aan die mensen zelf ligt, 
want je kan natuurlijk ook eigen regie pakken en denken van leefkracht is belangrijk, 
maar kennelijk voelen mensen zich er toch nog niet helemaal senang bij om die tijd 
daar ook even voor te nemen, want je bent inderdaad even van je werkplek af, maar je 
bent erna wel drie keer zo productief natuurlijk. De hele dag alleen maar naar je 
scherm staren daar word je ook niet echt beter van. Maar ik denk dat het wel een 
wisselwerking is, die mag je wel opschrijven. Ik denk dat het wel een wisselwerking is 
tussen een beetje gebrek aan eigen regie, eigen passiviteit of niet die daadkracht 
hebben van ik doe het gewoon en ook wel misschien vanuit het bedrijf dat het kennelijk 
toch niet helemaal als geoorloofd wordt ervaren of dat het werkelijk gewoon niet uit 
kan qua tijd dat mensen gewoon teveel stress hebben en dan moet je het juist doen, 
maar dan denken van ik blijf maar zitten. Terwijl je ook even buiten de gewone paden 
kan denken en het juist te doen. Maar dat is ook best ingewikkeld, volgens mij worstelt 
iedereen daarmee. Als je echt heel druk bent, je weet eigenlijk rationeel best wel dat 
het dan juist beter is om even afstand te nemen en te gaan lopen of te gaan 
ontspannen, of wat dan ook.  
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Dorette Ja precies! Duidelijk. Hallo? 

Reina Ja ik hoorde ook even niks. Ben je er weer? 

Dorette Ja ik ben er weer! Het gesprek was even weggevallen.  

Reina Ja klopt. Ik zei van dat het met elkaar conflicteert. De werkdruk, het bang zijn om de 
werkzaamheden niet af te krijgen. En aan de andere kant dat het juist eigenlijk goed is. 
Ik denk dat mensen het ergens wel weten, maar het toch niet doen.   

Dorette Is het dan ook nog een beetje een cultuur ding?  

Reina Jazeker! Dat denk ik wel ja. Nee maar dat willen we dus wel graag, want het aanbod is 
groot, weetje wel dus eigenlijk het aanbod is heel groot, maar het gebruik dat ervan 
gemaakt wordt blijft achter. Maar omdat het aanbod zo groot is zou je eigenlijk denken 
dat mensen dan ook denken van kennelijk mag het dan, maar dat gevoel heerst dan 
nog niet. Je hebt natuurlijk ook, ook al is het aanbod vanuit Menzis groot, je hebt 
natuurlijk ook te maken met de teammanagers op de afdeling. Als de teammanager jou 
raar aan kijkt als je even op de bank gaat zitten of een ommetje gaat lopen tijdens het 
werk in de baas zijn tijd. Er wordt ook vaak gezegd dat kan toch niet in de baas zijn tijd.  
Het is wel belangrijk dat het vanuit de teammanagers en het management 
gestimuleerd gaat worden. Van het geeft niet, je kan dat gewoon nu doen, want dan 
ben je vanmiddag weer productiever en het is goed voor je, goed voor je stress. Ik denk 
dat daar, op het leidinggevende gebied nog wel wat meer aandacht voor mag zijn.  

Dorette Zijn jullie daar ook al mee bezig, om te kijken hoe leidinggevende hier een rol in kunnen 
spelen? 

Reina Euh nee dat weet ik eigenlijk niet.  

Dorette Nee okay.  

Reina Dat weet ik eigenlijk niet. Dan nog is het, ook al zouden leidinggevenden het zeggen, 
omdat vanuit het protocol of vanuit de directie of management, omdat het bij Menzis  
past, dan is het ook maar net of de medewerkers het voelen. Je moet het ook voelen en 
geloven.  

Dorette Ja precies ja. Beetje in je zitten? 

Reina Ja daar zit ook nog wel een dingetje. Ja oké je kan wel zeggen dat ik dit nu mag doen, 
maar dan wordt ik er alsnog stiekem op aangekeken. Je moet echt voelen dat de 
leidinggevende het je echt gunt of daar echt achterstaat. En daar mist het ook nog aan. 
Het zit echt aan beide kanten. Ik kan niet zeggen van het ligt echt aan Menzis of 
leidinggevenden of management of alleen aan de medewerkers. Ik denk dat het wel 
echt een wisselwerking is. Hoe dat zou kunnen worden doorbroken vind ik wel 
ingewikkeld.  

Dorette Ja dat is het ook wel. Wat kan u vanuit uw rol als leefkrachtambassadeur hieraan doen? 

Reina Wat ik dan doen is mensen op individueel niveau daarin zoveel mogelijk stimuleren, 
waardoor die zelf de meerwaarde ervan in zien. En ook zelf het wat normaler gaan 
vinden. Dat zie je bij ons op de afdeling heel duidelijk gebeuren, dat mensen elkaar er 
dan in meenemen.  

Dorette Oh dat is wel goed en mooi om te zien.  

Reina Als meerdere mensen het doen dan is het opeens niet meer zo ongebruikelijk. En als je 
met elkaar zoiets doet, dan voel je je daar ook wat veiliger bij om dan wel naar zoiets 
toe te gaan.  

Dorette Ja ja! Dus het ambassadeurschap werkt echt?  

Reina  Ja het is wel dat het ambassadeurschap werkt, dat werkt wel echt.  

Dorette Mooi! Dus de ervaringen zijn positief? 

Reina Jazeker! Dat is echt positief. Je ziet wel op de afdelingen waar de 
leefkrachtambassadeurs zitten en waar die ook actief zijn, dat het wel langzaam, het 
duurt wel wat langer, maar daar zie je wel langzamer zeker dat de mensen daar ook 
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ehm wat makkelijker met de ontspanningsoefeningen, leefkracht en het aanbod, daar 
vaker en meer gebruik van maken. Dat idee heb ik zeker wel.   

Dorette Oh dat is wel mooi.  

Reina Ja! 

Dorette Zo even kijken. Euhm wat waren dan echt succesvolle interventies?  

Reina Eh naja die MOVE is wel echt… 

Dorette Even kijken hoor, hoor je mij nog? 

Reina Dat is eigenlijk maar iets heel kleins, maar het werk wel echt, ook in vergaderingen en 
bijeenkomsten. Dat je gewoon dan, je hoeft maar een woordje te roepen en iedereen 
gaat staan en doet mee. Een moment hoor 

Dorette Ja is goed.  

Reina Ben je er nog? 

Dorette Ja! 

Reina Ja ik kreeg een wisselgesprek, die heb ik volgens mij bruut weggedrukt.  

Dorette Oh hahaha. 

Reina Hahaha ik wilde het naar de voicemail sturen, maar dat ging niet goed. Euhm je ziet wel 
dat mensen het adopteren en op een gegeven moment is het hun verantwoordelijkheid 
om het zelf te doen. Maar als ik zie dat het weer een beetje wegzakt, dan blaas ik het 
weer een nieuw leven in. Dus die MOVE was zeker wel een succes. Het is zelfs bij grote 
bijeenkomsten gedaan, wat leuk was. 

Dorette Ah wat leuk! 

Reina Ik werd door het management toen gevraagd van wil jij dat af en toe een keer roepen. 
Als we te lang zitten en de mensen de aandacht verliezen en de mobieltjes komen 
tevoorschijn, dan even zo die MOVE doen met elkaar. Dus dat was wel een succes. Even 
denken, wat was nog meer een succes? Euhm even denken hoor, ja Samen Gezond 
app, het gebruik daarvan, dat weet ik eigenlijk niet precies. Daar weten andere mensen 
misschien wel de cijfers van.   

 Dorette  Ja daar heb ik wel wat dingen over gehoord.  

Reina Ja dat weet ik zelf niet zo goed. Er zijn nog wel meer successen hoor. Lunchwandelen, 
dat is wel een belangrijke ook. Dat was eerder veel in de kantine zitten en nu zie je wel 
steeds meer mensen, echt ik denk in redelijk korte tijdsspan van ongeveer een jaar 
denk ik, is het van die enkeling, de diehards zeg maar, de harde kern die altijd wel ging, 
is dat uitgegroeid tot bij ons in ieder geval op de afdeling tot misschien wel 75% van de 
afdeling die gaat lunchwandelen.   

Dorette Wow wat goed! 

Reina Ja, dus dat is ook wel heel positief. Dan heb je natuurlijk de Menzrunners en de 
Menzzwemmers en allerlei andere dingen. Volgens mij loopt dat ook wel, 
hardloopevenementen enzo. Daar is ook altijd wel opkomst, maar dan heb je het wel 
echt over de sportievelingen. Wat ook een succes is, is het voedingsaanbod in de 
kantine, heel erg verbetert.  

Dorette Okay! Allemaal gezonde voeding? 

Reina Ja gezonde voeding, echt fantastisch! En met de communicatie kunnen nog wel wat 
slagen gemaakt worden, maar daar zijn ze ook druk mee bezig, om het op een 
Intranetomgeving, een soort nieuwsbrief, dat de communicatie vanuit het bedrijf over 
alles wat er is op het gebied van leefstijl, eerder was het een beetje voor de happy few 
zeg maar, als je het wist of er actief naar opzoek ging, dan kon je het wel vinden, maar 
voor de grote massa die daar niet actief naar opzoek ging die wisten ook van heel veel 
dingen niet eens dat het er was. En als je niet eens weet dat het er is, dan ga je het 
überhaupt niet doen.  
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Dorette Nee nee inderdaad. Daar valt nog winst te behalen? 

Reina Ja met die communicatie zijn ze er nog niet vind ik. Je kan het wel als een succes 
noemen dat de communicatie intern wel steeds beter gaat. 

Dorette Mooi. Wat zou er dan nog beter kunnen?  

Reina Wat ik wel matig vind is dat er grote schermen bij ons op de receptie hangen met een 
hond en een filmpje over een hond, dat een bedrijfshond, hoe geweldig dat is voor het 
werkklimaat en eigenlijk een beetje voor alles goed is, dus dat stralen we uit naar 
buiten, dan vertellen we dat het hebben van een bedrijfshond zo belangrijk is en dan 
uiteindelijk mogen we dat intern zelf niet doen. Door allergieën enzo. Allemaal 
praktische bezwaren en dan denk ik ja als je wel naar buiten jezelf daarmee profileert 
hoe geweldig zo’n bedrijfshond wel niet is, dan moet je eigenlijk ook wel “Practise what 
you preach” weet je wel. Neem er dan zelf ook een.  

Dorette Ja precies. 

Reina Daarin kan Menzis nog wel, het gaat zeker de goede kant op, maar dat zijn nog wel 
dingen waarvan ik denk ja lieve Menzis, “Practise what you preach”. Je kan het allemaal 
wel heel mooi vertellen, ook in onze marketingmiddelen, naar buiten toe staan we echt 
wel als gezondheidsorganisatie bekend. Maar er is ook wel een heel groot deel, best 
wel een groot deel van het verzuim op het gebied van mentaal, ziekteverzuim.  

Dorette Ja dat heb ik inderdaad gehoord.  

Reina Weet je en dan denk ik van ja “Practise what you preach”, als de werkdruk gewoon 
structureel te hoog is, ze hebben gewoon teveel stress. Ja dan kan je wel alles onder 
het kopje eigen regie, eigen verantwoordelijkheid gooien, maar er vallen nog steeds 
wel mensen uit. Dan denk ik dan moet je ook als bedrijf daar zelf iets meer 
verantwoordelijkheid of als mensen daar meer verantwoordelijkheid in nemen om dan 
ook wat je uitdraagt naar de buitenwereld ook zelf intern goed voor elkaar te hebben. 
Daarin kunnen echt nog wel wat slagen gemaakt worden. Daar ben ik een beetje 
sceptisch over.   

Dorette Denk je dat ontspanning ook echt kan helpen om die ervaren werkdruk omlaag te 
krijgen? 

Reina Hmm naja de ontspanning helpt de werkdruk niet naar beneden, maar je kan door 
ontspanning er wel meer van een afstand naar kijken, meer relativeren. Sowieso voor je 
gezondheid beter dat je niet maar doorjakkert en dat je ook wat ontspanner terugkomt 
en kijkt wat moet eerst of kan ik misschien iets delegeren? Als je in die koker zit van 
door, door, door, dan zie je soms ook niet meer wat er beter kan of welke dingen 
misschien niet hoeven. Dus in die zin heeft het zeker wel met elkaar te maken.  

Dorette Ja precies. Naast de cultuur, zijn er nog andere stappen die gezet moeten worden om 
ontspanning meer te laten leven in de organisatie? 

Reina Ja die communicatie dus.  

Dorette Ah oké, dus echt de communicatie? 

Reina Ja denk het wel. Cultuur en communicatie. Het aanbod, daar ligt het volgens mij niet 
aan.  

Dorette Dus in het aanbod mist voor nu niks meer? 

Reina Ja, we zouden bijvoorbeeld nog een bankje op de afdeling krijgen, die zou er al per 1 
maart zijn, maar staat er nog niet. Dus een beetje daadkracht, wat je zegt te gaan doen 
ook echt gaan doen. 

Dorette Ja precies. 

Reina Soms mist het wel een beetje aan doorpakken of aan daadkracht. En ja niet dat een 
bankje het dan helemaal gaat doen, maar het is toch een andere manier van even met 
elkaar een kop koffie drinken of even vergaderen, dat is een andere setting, dan altijd 
maar achter die bureaus, achter de computers. Maar je ziet wel steeds meer de walking 
bila’s. Dat mensen, nu ben ik zelf dan ook lopend aan het bellen, ik heb last van mijn 
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rug, dus ja. Maar je ziet dat dat soort dingen wel steeds gebruikelijker worden, dus dat 
is wel echt positief.  

Dorette Dat is wel mooi, jazeker.  

Reina Jazeker. Communicatie, cultuur even denken wat kan ik nog meer noemen. Het aanbod 
is groot, maar qua ontspanning, die VR bril, dat is echt belabberd geweest. Dat ding 
stond er en niemand wist wat het nu eigenlijk was en iedereen liep er met een grote 
boog omheen. Dus dat had ik je zo kunnen vertellen, is echt zonde. Een flinke 
investering en niemand heeft enig idee, er stond ook helemaal geen briefje bij van 
probeer mij uit of je mag dit doen.  

Dorette Ja echt jammer. 

Reina  Ja echt jammer, dus daar kan echt nog veel meer aandacht aan besteed worden. En ook 
dan vanuit het management. Je hebt de cultuur, de communicatie, het management 
moet daar echt een prominente rol inspelen. Die een mailtje sturen of in een 
vergadering zeggen van jongens daar en daar ik nodig jullie uit om dit te gaan doen.   

Dorette Ja precies ja.  

Reina Dat mensen ook het gevoel hebben dat ze dat vanuit hun leidinggevende mogen doen 
en dat het goed is. Dat het niet zo is van nou toe maar dan, niet een soort gedogen 
beleid, maar echt juist die stimulatie. Het is wel positief, wat ik ook echt een succes 
vind is dat nu leefstijl of eigenlijk leefkracht in de beoordelingscyclus hebben 
opgenomen.  

Dorette Oh echt? 

Reina Ja, het is niet van als je ongezond eet dat je dan een slechte beoordeling krijgt, maar 
het is in ieder geval een gespreksonderwerp, laat ik het zo zeggen.  

Dorette Oh dat is al heel wat toch? 

Reina Ze hebben de beoordelingscyclus omgedoopt tot het goede gesprek. Ze noemen het 
anders, ze noemen het niet meer het beoordelings- of functioneringsgesprek. Dus meer 
gewoon de goede gesprekken die je voert tussen medewerker en leidinggevende. En 
daarin is leefstijl nu ook een onderdeel. Dat je kijkt van hoe voel je je? Hoe zit je in je 
vel? Hoe gaat het met je als persoon en met je gezondheid?  Dus dat het ook echt een 
gespreksonderwerp wordt. Maar dat is nog erg in de kinderschoenen. 

Dorette  Maar dat komt dus wel meer? 

Reina Jazeker! Dus dat vind ik ook wel een succes. Maar dat “Practise what you preach” vind 
ik wel, daar zit nog wel even iets wat minder goed gaat zeg maar vind ik. En ook dat 
leidinggevenden het ook wel wat meer mogen adopteren of dat ze hun medewerkers 
wat meer mogen stimuleren maar ook geruststellen. Zodat ze ook echt de ruimte 
voelen om het te doen.  

Dorette  Ja precies. 

Reina Zodat ze zich niet bezwaard voelen of bang zijn van als ik mijn werk dan niet af krijg, 
wat dan? Ja die ruimte, die veiligheid, die mist nog wel bij veel mensen.  

Dorette  Wat zonde ja.  

Reina Ja  

Dorette Dat waren eigenlijk mijn vragen al.  

Reina Ja? 

Dorette Ja, nou super, echt heel erg bedankt! Ik vond het echt heel leuk en interessant om te 
horen.  

Reina Ja ik kan wel lullen hahaha. 

Dorette Haha ja dit vind ik leuk, daar heb ik veel aan. 
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Reina Nou cool. Ik ben wel benieuwd naar de resultaten. En ik zal even dat formulier nog 
opsturen. Als ik het vergeet dan moet je even een mailtje sturen, want ik moet nu nog 
even teruglopen. Maar dan zal ik je die slide toesturen. Ik weet niet of die echt bedoeld 
is om te delen, maar het gaat meer om dat je dan kan zeggen er zijn binnen Menzis wel 
20 initiatieven, dat je het op die manier benoemd. Ik weet niet of alles even relevant is, 
om echt helemaal uit te gaan schrijven. 

Dorette Ja precies, maar sowieso interessant om in ieder geval te zien wat er allemaal is qua 
aanbod.  

Reina Ja want ik had in kaart gebracht van wat is er allemaal en toen dacht ik wow er is wel 
echt heel veel als je het allemaal onder elkaar zet, maakt het wel inzichtelijk dat het aan 
het aanbod niet echt ligt. Hoewel op het gebied van ontspanning misschien nog wel 
wat meer, maar die mindfulness is nu geloof ik ook weer afgelopen. Daar kan nog wel 
wat meer aangedaan worden, yoga is ook maar een keer in de week. Daar zouden ze 
wel meer mee kunnen doen qua aanbod. Maar verder op het gebied van leefstijl in het 
algemeen is het echt wel een prima werkgever. Alleen hoe krijg je het dan ook dat 
mensen het ook echt gaan doen?  

Dorette Ja dat is een lastig iets.  

Reina Ja dat is de grote vraag. En zeker de mensen die het het hardst nodig hebben, die doen 
het vaak niet. Ik bedoel ik ga wel rennen in de pauze, maar ja ik ben al maatje 36 en ik 
heb dat voor mijn gezondheid op zich niet nodig, maar dat is zo jammer dat de mensen 
die het doen, die zijn al fit.  

Dorette Ja je moet echt die andere groep mensen bereiken.  

Reina Ja je wilt eigenlijk die andere groep hebben, die is lastig te benaderen. Maar het komt 
wel. Ik denk dat het ook wel een kwestie van tijd is. En erop blijven drukken dat het 
mag, dat het kan en dat het juist goed voor je is.  

Dorette Ja ja precies.  

Reina Okay. 

Dorette Echt heel erg bedankt! 

Reina Ja graag gedaan! En als je nog aanvullende vragen hebt of je wilt wat bespreken of even 
sparren, dan weet je mij te vinden. 

Dorette Super, dankjewel! En nog een fijne dag vandaag. 

Reina Ja heel veel succes nog verder en bedankt voor het bellen.  

Dorette Ja dankjewel! 

Reina Jij ook! Doei doei! 

Dorette Doei! 
Tabel 13: ‘Het transcript.’ 
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Bijlage 14. Ontspanningsaanbod 
In deze bijlage staat een overzicht van het ontspanningsaanbod van Menzis. De informatie uit deze 

bijlage komt uit de interviews in bijlage 2, 3, 4 en 13 en de enquête in bijlage 5.  

 Ontspanningsaanbod (Faciliteiten en activiteiten) 

1. Bedrijfsfitness 

2. Yoga 

3. Mindfulness 

4. Workshops (Werkdruk, werk-privé balans etc.) 

5. Menzrunners 

6. Wandelmenzen 

7. Fietsmenzen 

8. Zwemmenzen 

9. Virtual Reality  

10. Ontspanningsruimte 

11. Huiskamer 

12. Tafelvoetbal 

13. MOVE 

14. Plankchallenge  

15. Relaxstoel 

16. Boksbal 

17. Fietsstoel 

18. Leenfietsen 

19. Powernap kamer  

20. Lunchwandeling 

21. Bewegingsoefeningen 

22. Puzzels  

23. Elearnings  (Balans, stress etc.) 

24. Klankschaalmassage 

25. Pingpongtafels  

26. Dartborden 
Tabel 14: ‘Overzicht ontspanningsaanbod.’ 
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Bijlage 15. Vragenlijst Toepassen van Ontspanning – Dixhoorn 
In deze bijlage wordt de volledige Vragenlijst Toepassen van Ontspanning weergegeven.  

 
Afbeelding 15: ‘Vragenlijst Toepassen van Ontspanning’ (Methode van Dixhoorn z.d.). 
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Bijlage 16. Presentatie opdrachtgever 
In deze bijlage wordt het beoordelingsformulier weergegeven. Dit formulier is ingevuld door de Gea 

Posthumus, opdrachtgever vanuit HWP.  
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Afbeelding 16: ‘Beoordelingsformulier presentatie opdrachtgever.’ 
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Bijlage 17. Reflectiemodel Gibbs  
In deze bijlage wordt een korte uitleg gegeven over het reflectiemodel van Gibbs. 

 

Afbeelding 17: ‘Reflectiemodel Gibbs’ (Mulder, 2018).  

Het reflectiemodel van Gibbs (Gibbs, 1988) helpt mensen om na te denken over ervaringen die zijn 

opgedaan tijdens een situatie, gebeurtenis of activiteit. De reflectie kan aan de hand van de zes fases 

van het model plaatsvinden. Deze fases zien er als volgt uit:  

Stap 1: Beschrijving → Wat is er gebeurd?  

Stap 2: Gevoelens → Wat denk en voel ik hierbij? 

Stap 3: Evaluatie → Wat ging er goed en wat ging er verkeerd? 

Stap 4: Analyse → Wat kan ik hiervan leren? 

Stap 5: Conclusie → Wat had ik anders kunnen doen? 

Stap 6: Actie → Wat doe ik de volgende keer anders, wat neem ik mij voor? (Mulder, 2018) 



3-6-2019 Ontspannen op de werkvloer 120 
 

 

Bijlage 18. Visuele weergave van het onderzoek 

 
Afbeelding 18: ‘Visuele weergave onderzoek.’ 
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Bijlage 19. SafeAssign 

 
Afbeelding 19: ‘Safe Assign Rapport.’ 

 

Verantwoording 

Het rapport heeft een plagiaatscore van 20%. Het plagiaat komt uit rapporten van andere studenten. 

Veel studenten maken gebruik van dezelfde opbouw van het verslag, waardoor hoofdstukken en 

kopjes worden gezien als plagiaat. Ook worden er veel standaard zinnen gebruikt om onderwerpen 

te introduceren en gebruiken studenten dezelfde theorieën en modellen in hun rapport. Daarnaast 

heb ik veel informatie uit mijn onderzoeksplan letterlijk overgenomen. Hierdoor treedt plagiaat op.  


