
Tien tips om het werk uitdagender te maken voor uw team 

Als mensen hun werk uitdagend vinden, zijn ze gemotiveerder, 
stijgt de productiviteit en ook de winst. Dat is alom bekend. 

Ook bekend is dat managers hierbij een grote rol (kunnen) 
spelen. Dat dat niet eens moeilijk is, wordt op Management 
Today uitgelegd door Jack Wiley, directeur van het Kenexa 
Research Institute.  

Tien tips om het werk voor uw team uitdagend(er) te maken:  

1. Weet wat werk uitdagend maakt  

Uitdaging in het werk wordt bepaald door de volgende factoren: het soort werk, het 
vertrouwen in de toekomst van de organisatie (gekoppeld aan de eigen toekomst), 
erkenning en waardering, groei- en ontwikkelmogelijkheden, inspraak en het gevoel deel 
uit te maken van een team.  

2. Neem verantwoordelijkheid  

Als manager bent u verantwoordelijk voor het werk van uw team. Aan u dus om het werk 
uitdagender te maken: dat is uw taak. U kunt de werkzaamheden an sich wellicht niet 
veranderen, maar hebt zeker invloed op de mate van tevredenheid.  

3. Geef medewerkers wat ze willen  

Mensen willen van nature uitdagend werk en zullen dus kiezen voor het bedrijf dat ze dat 
kan bieden. Zorg voor uitdagend werk en uw mensen zullen minder snel bezwijken voor 
een aanbod van de concurrent.  

4. Zet ze op de juiste plek  

Zorg dat mensen werk (gaan) doen dat bij hen past. Laat sollicitanten bijvoorbeeld een 
assessment ondergaan. Iemand die doet wat hem/haar op het lijf geschreven is, ervaart 
automatisch meer uitdaging.  

5. Begin meteen goed  

De eerste weken zijn cruciaal. Als er een nieuwe medewerker aan de slag gaat, maak 
dan een onuitwisbaar goede eerste indruk door hem/haar goed in te werken, voor te 
stellen aan collega’s en het gevoel te geven dat hij/zij welkom is.  

6. Geef mensen eigen verantwoordelijkheid  

Geef uw medewerkers de verantwoordelijkheid en vrijheid om hun werk op hun eigen 
manier in te vullen. Geef ze uitdagende opdrachten zodat ze hun waarde en 
vaardigheden aan kunnen tonen.  

7. Zoek uit wat uw medewerkers willen  

Als u niet weet wat uw mensen willen, kunt u ze ook niet motiveren. Praat regelmatig 
met ze, vraag naar opleidingsbehoeften, stel persoonlijke ontwikkelplannen op en 
bespreek de doorgroeimogelijkheden met enige regelmaat.  

8. Geef feedback  

Toon uw erkenning en waardering voor goed werk. Leg meteen uit waarom de bijdrage 
zo waardevol was. Luister bovendien. Vraag wat uw medewerkers motiveert, wat 
belangrijk voor hen is en hoe ze aankijken tegen hun werk, functie en werktijden en 
reageer daar op.  



9. Creëer een positieve werkomgeving  

Spreek mensen aan als ze zich niet collegiaal gedragen of een negatieve sfeer creëren. 
Geef zelf natuurlijk het goede voorbeeld door altijd authentiek en oprecht te zijn en te 

doen wat u belooft.  

10. Besef dat uitdagend werk goed voor de organisatie is  

Mensen die uitdagend werk hebben, gaan minder snel op zoek naar ander werk en 
melden zich minder vaak ziek. Dit bespaart de organisatie flink wat geld en onrust! Maak 
er dus een bedrijfsdoelstelling van om het werk zo uitdagend mogelijk te maken en te 
houden. 
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