
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.  
Het belang van  een sociaal ondersteunende werkomgeving voor de vitaliteit van medewerkers. 

Meer info?  
Bel 0418 683 440 of mail goedengezondwerken@sn.nl
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Een sociaal ondersteunende werkomgeving vormt een belangrijke buffer tegen stress en stimuleert vitaliteit.

In dit 4e deel van onze serie whitepapers over vitaliteit op het werk, gaan we in op de sociale component van de 
werkomgeving: waarom is het belangrijk hier aandacht aan te besteden, en hoe doe je dat als leidinggevende?  

Een sociaal ondersteunende werkomgeving, offline én online. Wat is dat?

Psychologische 
veiligheid. 

Jezelf mogen zijn, fouten 
mogen maken, aanspreken 
én aangesproken worden. 

Sociale steun. 

Erkenning, waardering 
en hulp ontvangen van 
collega’s en leidinggevende. 

Afwezigheid van 
ongewenst gedrag. 

Geen pestgedrag, 
intimidatie, discriminatie 
of roddelen. 

Gevoel van inclusie 
en betrokkenheid. 

Onderdeel voelen van het 
team en gewaardeerd worden 
om je unieke kwaliteiten. 

Psychologische veiligheid. 

56% van de medewerkers ervaart dat zij fouten mogen maken op het werk zonder dat dit zich tegen hen keert.  

Van de Nederlandse medewerkers voelt 53% zich psychologisch veilig, zo blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen 
onder 2.140 medewerkers en leidinggevenden. 

Medewerkers die hun werkomgeving als onveilig beschouwen, ervaren 31% meer stress dan medewerkers met een 
veilige werkomgeving. 

Sociale steun. 
47% van de medewerkers geeft aan voldoende waardering voor het werk te krijgen.
 
8% van de medewerkers geeft aan niet bij collega’s terecht te kunnen als dat nodig is. 

Van medewerkers in Nederland geeft 44% op dit moment aan onvoldoende steun van leidinggevende of collega’s 
te ervaren op het werk. 

Medewerkers die weinig steun ervaren van hun leidinggevenden, hebben 6% lagere motivatie voor het werk en 
14% meer stress dan medewerkers met steun.  

Tijdens de Coronacrisis is de ervaren sociale steun gedaald: de sociale steun van collega’s met 4%, en de sociale steun 
van leidinggevende met 3%. Fysieke afstand doet dus ook iets met de gevoelde sociale afstand. 

Afwezigheid van ongewenst gedrag. 
Een deel van de medewerkers ervaart meer dan eens per jaar ongewenst gedrag. Denk aan pesten (8%), intimidatie 
(19%) of ongewenste seksuele aandacht (2%). 

10% van de medewerkers die aangeeft ongewenst gedrag te hebben meegemaakt, heeft daar zoveel last van dat 
dit hun werk beïnvloedt. 

Inclusie en betrokkenheid. 
Medewerkers die hun werkomgeving als inclusief ervaren, voelen zich meer betrokken bij de organisatie. 

Van de medewerkers die zich in grote mate betrokken voelen met de organisatie, ervaart 99% een hoge motivatie en 
70% veel energie gedurende de werkdag. 

Tijdens de Coronacrisis is de betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden bij hun organisatie gedaald met 3%.



Een sociale werkomgeving begint bij de leidinggevende. 
Een ondersteunende sociale werkomgeving biedt medewerkers een buffer tegen stress en stimuleert producti-
viteit, creativiteit en betrokkenheid. Jij als leidinggevende hebt grote invloed op de cultuur binnen jouw team of 
afdeling. Dit betekent dat jij veel mogelijkheden hebt om een goede sociale omgeving met jouw medewerkers te 
creëren. Hoe je dat doet? Hier volgen 6 tips.

 # 1. Feedback. Sta open voor feedback en om aangesproken te worden op jouw eigen houding en gedrag.
  Werk op die manier aan een open en respectvolle werkcultuur en geef het goede voorbeeld.  

 # 2. Vertrouwen. Vertrouw medewerkers op hun kunnen (en willen), ook als zij niet elke dag op kantoor zijn. 

 # 3. Betrekken. Betrek al jouw medewerkers in overleggen en besluitvorming waar mogelijk. Creëer daarmee  
 een inclusieve werkomgeving. 
  
 # 4. Signaleren. Pik signalen van ongewenst gedrag op en acteer daarop – op een manier passend bij de  
 behoeften van betrokkenen. Lees dit artikel voor tips om te werken aan een veilige online werkomgeving. 

 # 5. Successen vieren. Vier successen, klein en groot. Spreek waardering en erkenning uit.   

 # 6. Sociale verbinding. Leidinggeven op afstand? Dan vraagt de sociale verbinding met je medewerkers 
 extra veel aandacht. Lees hier over het online stimuleren van sociale verbinding.

Meer weten over vitaliteit in een sociaal ondersteunende werkomgeving? 
Schouten & Nelissen vitality@work brengt maandelijks een kort whitepaper uit, waarin we theorie, praktijk en onder-
zoeksresultaten met elkaar verbinden. Ook geven we praktische tips die u direct kunt toepassen in de eigen organisatie.

Als eerste deze whitepapers ontvangen? Volg ons op LinkedIn. 

Meer info?  
Bel 0418 683 440 of mail goedengezondwerken@sn.nl

Humor als verbindende factor. 
Humor op de werkvloer wordt door de meeste mensen als iets ‘lichts’ gezien, maar heeft belangrijke sociale functies 
in organisaties:  

 Verbinden met anderen.     Individuele- en groepsidentiteit creëren. 

 Stress verlichten.      Spanningen in relaties met anderen een plek geven. 

 Machtsrelaties (re)produceren.     

Bron: Westwood, 2013

‘Sociale veiligheid is een gedeelde overtuiging van teamleden dat het in het team 
veilig is om interpersoonlijke risico’s te nemen en een gevoel van vertrouwen dat je 

ergens over uitspreken niet leidt tot vernedering, afwijzing of afstraffing.’ 
 - Edmondson, 1999 -  


