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Persoonlijke motivatiescan in bedrijven

Hoe je demotivatie duurzaam kan ombuigen naar motivatie 
i.p.v. naar stress, depressie of burn-out

Tot 10.000 euro subsidie via werkbaarheidscheques



DE UITDAGING

De COVID-pandemie zorgt voor een enorme uitdaging voor ons als mens. Onze veerkracht
wordt meer dan eens op de proef gesteld. Deze crisis zorgt voor heel wat twijfels, stress en
onzekerheid.

Ook ons vertrouwde professioneel leven kwam extra onder druk te staan. We schakelden
in snel tempo om naar telewerk, andere takenpakketten, andere veiligheidsmaatregelen
op de werkvloer, digitalisering,…

Ook voor leidinggevenden veranderde er heel wat: extra maatregelen die dienden
nagevolgd te worden, emotionele ondersteuning van teamleden, zoeken van creatieve
oplossingen,…

En (plotse) veranderingen brengen dan heel vaak demotivatie, negatieve stress en een
onevenwicht in werk-privé balans met zich mee.

DE OPLOSSING?

Je wil je medewerkers ten alle tijden natuurlijk zo goed mogelijk en liefst ook duurzaam
motiveren. Je zorgde daarom voor bijvoorbeeld flexibele werkuren, een veilige en
aangepaste omgeving, middelen om het telewerk comfortabeler te maken, een extra
vergoeding, meer autonomie bij je werknemers,…

Maar je merkt nu dat deze niet bij alle werknemers de duurzame impact hebben zoals je
verwachtte?

Reiss Motivation Profile® - The Science of Motivation™
2



DE REDEN

Wat iemand nodig heeft om zich gemotiveerd en gelukkig te voelen is voor ieder individu anders. Er zijn geen
algemene oplossingen die voor iedereen hetzelfde positieve effect hebben.

Wat als je het antwoord zou kennen op volgende vragen:

• Wat moet ik doen als mijn medewerker gedemotiveerd geraakt, fouten zich opstapelen en de prestaties
vervolgens verminderen?

• Hoe moet ik ingrijpen als de huidige werkomgeving eerder demotiveert?

• Waarom reageren sommige medewerkers slecht op verhoogde prestatiedruk en halen dan een
doktersbriefje?

• Welke leiderschapsstijl brengt eerder frustraties teweeg?

• Waarom kunnen sommige medewerkers moeilijk omgaan met regelmatige veranderingen, ook al zijn die
nodig voor mijn bedrijf?

• Waarom zijn sommige medewerkers zoveel emotioneler en in welke situaties doet zich dat voor?

Kortom:

Hoe zou je het vinden als je wist welke INDIVIDUELE BEHOEFTEN je werknemer, teamlid, leidinggevende heeft

om zich DUURZAAM INTRINSIEK GEMOTIVEERD te voelen?

En jij er mee voor zou kunnen zorgen dat DEMOTIVATIE EN STRESS niet gaan leiden tot frustratie, somberheid,

burn-out of depressie maar wel tot MOTIVATIE, ENERGIE EN GELUK?
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HET ANTWOORD

Hier biedt persoonlijke - intrinsieke - motivatie een wetenschappelijk antwoord.

Door inzicht in:

1) Hoe intrinsieke motivatie werkt

2) Hoe dit een invloed heeft op de prestaties van je team en organisatie

3) Hoe je dit kan omzetten in duurzame motivatie vanuit een individuele benadering

We werken met het wetenschappelijk onderzoek van Prof. Steven Reiss:

REISS MOTIVATION PROFILE® (RMP) - The Science of Motivation™

Onze motivatiescan biedt een gefundeerd, empirisch wetenschappelijk antwoord op
demotivatievragen.

Het is een valide en betrouwbare scan die op een duurzame manier de motivatie van je
medewerkers kan voorspellen (in zelfs meer dan 70% van de situaties) .
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DE VOORDELEN 

VOOR DE MEDEWERKER ZELF

• Je leert om snel stresssignalen op te vangen en je weet hoe je demotivatie en negatieve stress
kan voorkomen

• Je kent de motor achter jouw gedrag en weet voortaan wat je energie geeft en wat je nodig
hebt om je gelukkig te voelen

• Je hebt een duidelijk, helder beeld hoe intrinsieke motivatie voor jou werkt

• Je kan gericht actie ondernemen om jouw intrinsieke motivatiebalans optimaal te houden

VOOR LEIDINGEGEVENDEN

• Je weet voortaan wie een verhoogd stressrisico heeft en in welk type situaties

• Je detecteert in één oogopslag die situaties die de medewerkers stress en spanning zullen
bezorgen

• Je weet voortaan welke aanpak motiverend zal werken en welke aanpak vooral frustratie
teweeg zal brengen bij welke medewerker

• Je weet hoe je medewerkers in je team zullen reageren op verhoogde prestatiedruk,
veranderingen of ernstige situaties

• Je kan emotioneel gevoeligere medewerkers de juiste ondersteuning geven, zodat ze ook in
moeilijke en veeleisende situaties het hoofd boven water kunnen houden
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Kan deze RMP® motivatiescan iets voor jou betekenen?

Beantwoord de volgende 10 vragen.

Als je op meerdere vragen nee antwoordt, dan kan deze motivatiescan je helpen om de motivatie van je werknemers,
teams en leidinggevenden te verhogen.
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Ja Nee

1 Weet je welke taken jouw medewerkers zullen motiveren?

2 Weet je wat jouw medewerker demotiveert?

3 Weten de leidinggevenden hoe ze een medewerker optimaal kunnen (her)motiveren?

4 Weet je wat je medewerker stress bezorgt en hoe die te verminderen?

5 Weet je hoeveel werkdruk je medewerker aankan?

6 Weet je hoeveel autonomie je medewerker aankan?

7 Weet je hoeveel ondersteuning je medewerker nodig heeft en wanneer?

8 Weet je wat de kernwaarden zijn van je medewerker?

9 Weet je hoe je voor een gezonde werk-privébalans kunt zorgen voor elk individu?

10 Heeft jouw medewerker de juiste kennis en vaardigheden?



Module 1 - Individuele motivatiescan 

Module 2 - Van demotivatie naar intrinsieke motivatie

Module 3 - Van inzicht naar duurzame verandering

• Extra module voor leidinggevenden: Hoe medewerkers duurzaam blijven motiveren tijdens een crisissituatie?

• De modules kunnen afzonderlijk worden ingezet

• Elke module is op locatie of online mogelijk

1. Individuele 
motivatiescan

2. Van demotivatie 
naar intrinsieke 

motivatie

3. Van inzicht naar 
duurzame 

verandering

In 3 stappen van demotivatie naar motivatie!
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Opleidingsprogramma: PERSOONLIJKE MOTIVATIESCAN IN BEDRIJVEN



In kaart brengen van de knelpunten per individu:

1. de redenen van de demotivatie

2. de verhoogde psychische druk en negatieve stress

Resultaat:

• Een wetenschappelijk onderbouwd beeld van de medewerker
zijn/haar intrinsieke motivatie en de redenen van de demotivatie
en negatieve stress

• Deze demotivatiescan kan eveneens op teamniveau

Module 1: Individuele motivatiescan
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1. Individuele 
motivatiescan

2. Van demotivatie 
naar intrinsieke 

motivatie

3. Van inzicht naar 
duurzame 

verandering



Een individuele motivatie-analyse van de eigen motivatoren en
demotivatoren die een crisis met zich meebrengt

De deelnemer zal op het einde van dit deel begrijpen:

• waarom hij/zij het tijdens een crisis moeilijk heeft

• wat hij/zij kan doen om zichzelf te motiveren en te beschermen
tegen uitval bij blijvende stress of demotivatie
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1. Individuele 
motivatiescan

2. Van demotivatie 
naar intrinsieke 

motivatie

3. Van inzicht naar 
duurzame 

verandering

Module 2: Van demotivatie naar intrinsieke motivatie



VOOR UW MEDEWERKERS

In dit deel ligt de focus op het effectief aanwenden en duurzaam
volhouden van het nieuwe gedrag: hoe doe je dat en wat kan je hierbij
helpen?

EXTRA - VOOR LEIDINGGEVENDEN

Wat kan ik doen om mijn medewerkers duurzaam te motiveren
tijdens een crisissituatie zoals bv. de Corona-pandemie.
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1. Individuele 
motivatiescan

2. Van demotivatie 
naar intrinsieke 

motivatie

3. Van inzicht naar 
duurzame 

verandering

Module 3: Van inzicht naar duurzame verandering



STEUNMAATREGELEN

Indien je als ondernemer inzet op “WERKBAAR” werk, biedt de overheid je financiële steun door middel van de 
WERKBAARHEIDCHEQUE.

VOOR WIE?

• Eénmanszaken, KMO's, grote ondernemingen

• Zowel in de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector 

HOEVEEL?

• Tot 10.000 euro subsidie via de werkbaarheidscheque om de motivatie van de medewerkers te bewaken of te 
herstellen

• Voor éénmanszaken en KMO’s kan onze opleiding ook via de KMO-Portefeuille gefinancieerd worden.

MEER INFO:

https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
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1. biedt voldoende leerkansen en is motiverend

2. levert geen of weinig negatieve stress op

3. maakt een evenwichtige werk-privé balans mogelijk

→ De opleiding “PERSOONLIJKE MOTIVATIESCAN” omvat deze drie punten 
volledig

WERKBAAR WERK – WAT IS DAT? 
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7 redenen
om te kiezen voor 

de RMP® Academie

1. Voorspelbare en betrouwbare informatie

In een wereld waarin fake news met regelmaat opduikt, is het moeilijk om het kaf van het koren te
scheiden. Je krijgt van ons een valide en betrouwbare empirisch-wetenschappelijke aanpak, met
wetenschappelijk voorspelbare informatie over de medewerkers.

2. Motivatie is de motor om gedrag duurzaam te veranderen

Onze motivatie ligt aan de basis van ons gedrag. Een opleiding die gedrag wil helpen veranderen, zal
dus over motivatie gaan.

3. One size fits all – werkt niet

Omdat motivatie individueel is (Reiss, 2000) is, zal een ‘one size fits all’ aanpak niet werken. Een
individuele (en bij uitbreiding team-) scan en aanpak van motivatie is noodzakelijk om succesvol
leiding te geven.

4. Wie wordt wanneer gedemotiveerd?

Omdat niet iedereen even sterk gemotiveerd is, is een vergelijking van de motivatie van je
medewerker met een globale norm (en voor België en Nederland een Vlaamse en Nederlandse
norm) essentieel. Anders kan je niet vergelijken. Je weet dan niet wie in welke situatie
gedemotiveerd zal worden.

5. Hoe ernstig is mijn situatie? Voorkomen is beter dan genezen.

Je moet in een oogopslag weten hoe ernstig de situatie is om te kunnen anticiperen .

6. Meten is weten

Weten is kunnen voorkomen. Voorkomen van uitval, demotivatie en omzetverlies.

7. De experts in intrinsieke motivatie

Meer dan 30 jaar on the field ervaring en expertise in motivatie en omgaan met demotivatie.
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REISS MOTIVATION PROFILE®

RMP - Reflect on your Motivation to Prosper™

Graag meer info of wil je een offerte aanvragen? Contacteer ons!

Je krijgt de eerste motivatiescan gratis als je voor 31/01/2021 inschrijft.

Els Vandervaeren – RMP Master
Intrinsieke motivatie & Veerkracht | Loopbaancoaching
els@moti-veer.be

Wim Olbrechts – CEO RMP BENELUX
Reiss Motivation Profile®
wim.olbrechts@rmp-bene.com


