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Kennismakingsworkshop Progressiegericht Werken 

 

Wat is progressiegericht werken? 
Mensen boeken graag betekenisvolle progressie. Als ze vooruit komen 
met iets wat ze interessant en belangrijk vinden, dan floreren ze. Dan 
raken ze niet uitgeput, ook al werken ze nog zo hard. Dan voelen ze zich 
energiek, ook al is wat ze doen nog zo moeilijk. De progressiegerichte 
aanpak is een hulpmiddel om betekenisvolle progressie te zien, te boeken 
en te benutten. 
 
De aanpak is ontwikkeld door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. 
Het is een autonomieondersteunende verbeterbenadering waarin de 
gewenste progressie levendig wordt beschreven. Dat wat werkt in de 
specifieke context wordt benut om stap voor stap progressie te boeken in 
de richting van die gewenste situatie.  
 
Deze praktische aanpak benut als inspiratiebronnen wetenschappelijke 
inzichten uit de (sociale) psychologie en dan met name inzichten uit de 
zelfdeterminatie theorie, de groeimindset theorie en het 
progressieprincipe en is daarnaast geïnspireerd door oplossingsgericht 
werken.  
 
Kennismakingsworkshop progressiegericht werken 
Wil je in een dagdeel kennis maken met de etalage van de 
progressiegerichte aanpak? Dan is een kennismakingsworkshop een goed 
idee. In de kennismakingsworkshop wisselen oefenen met 
progressiegerichte interventies, het kijken naar filmpjes en het krijgen 
van toelichtingen en uitleg elkaar af. Het is een dagdeel waarin veel 
gelegenheid is om te oefenen met aangereikte interventies en inzichten. 
De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
 

 De groeimindset, gebaseerd op het werk van Carol Dweck, 
hoogleraar psychologie aan Stanford University.  De groeimindset 
gaat over de vraag in hoeverre mensen geloven dat zij hun 
capaciteiten kunnen ontwikkelen of niet. Het onderzoek laat zien 
dat het geloven in de ontwikkelbaarheid van capaciteiten 
samenhangt met belangrijke voordelen voor leidinggevenden en 
voor medewerkers. Je mindset beïnvloedt wat je presteert, hoe je 
leert, hoe je je voelt en hoe je samenwerkt. We kunnen de mindset 
van onszelf en anderen beïnvloeden en in de training krijgen de 
deelnemers praktische handvatten daarvoor.  

 Positieve innerlijke werkbeleving, gebaseerd op het werk van 
Teresa Amabile, hoogleraar aan Harvard Business School. 
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Grootschalig onderzoek dat zij heeft geleid laat zien dat het 
bereiken van progressie in betekenisvol werk de belangrijkste 
motivator van mensen in werksituaties is. We kunnen zelf veel 
doen om een positieve innerlijke werkbeleving te stimuleren bij 
onszelf en anderen en in de training krijgen deelnemers praktische 
handvatten daarvoor.  

 Autonomieondersteunende gespreksvoering, gebaseerd op 
de zelfdeterminatie theorie, het werk van Ed Deci en Richard Ryan. 
Uit het onderzoek van de afgelopen 4 decennia blijkt dat er zoiets 
bestaat als autonome motivatie en gecontroleerde motivatie en dat 
deze verschillende vormen van motivatie sterke invloed hebben op 
de kwaliteit van wat we doen, wat we uiteindelijk bereiken, hoe we 
ons voelen en hoe we samenwerken. We kunnen zelf veel doen om 
autonome motivatie bij onszelf en anderen te stimuleren en in de 
training krijgen deelnemers praktische handvatten daarvoor.  
 

De trainers zijn Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser. Wil je al iets 
lezen over progressiegericht werken? Dan kun je terecht op 
www.progressiegerichtwerken.com en www.progressiegerichtwerken.nl  
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