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https://www.drijf-kracht.nl/werkgeluk-in-zeeland-2/


Bron: RDTA.nl

Hoe hoog scoor je jezelf op werkgeluk als 
je een cijfer van 1 tot 10 mag geven?

< 5
5-6
7-8
9-10



Werkgeluk betekent dat je altijd gelukkig 
moet zijn op je werk. 

JA / NEE 



Wie is er verantwoordelijk voor 
werkgeluk, jij of de organisatie? 

Ik
Organisatie



Bron: RDTA.nl



Jij bent eigenaar van jouw werkgeluk!



Bron: Happy Office

4  Pijlers van werkgeluk



Bron: Happy Office

“Dat je deelgenoot mag zijn van iets dat voor mensen zo 
belangrijk is, zo intiem ook, is bijzonder en ontzettend 
leerzaam”

“Het verschil maken, daar doe ik het voor!”

“Ontwikkeling kent geen eindpunt”

“Er toedoen op een keerpunt in een mensenleven”

🎞🎞 Enkele tips om met deze pijler aan de slag te gaan:

1. Handel op basis van je waarden en blijf dichtbij jezelf

2. De kleine dingen blijven zien- dat je al snel van betekenis bent in de zorg!

3. Af en toe ‘alles wat moet’ even met elkaar bespreken: waarom zou het ‘moeten’? 

4. Sta regelmatig even stil bij de complimenten en dankbare klanten , schrijf ze evt aan einde van de dag 
op 



Bron: Happy Office & Verpleegkundig 
Leiderschap Werkt!

🎞🎞 Enkele  tips  om met deze pijler aan de s lag te  gaan:                               

- Kleine en heldere doelen
-- Maak resultaten inzichtelijk en bespreekbaar
- Vieren van successen
- Kijk waar je invloed op hebt en stop daar energie in- je ervaart dan al snel meer autonomie

- Stap af en toe uit je comfortzone , dan kan je grotere uitdagingen aan. 



Bron: Verpleegkundig Leiderschap werkt! &
Happy Office & Tjitske Kramer 

Ken je collega’s!



🎞🎞 Enkele tips om met deze pijler aan de slag te gaan:

Voor meer verbinding kan je het volgende doen:

- Investeer in goede relaties:  zie de ander, drink koffie, leg eens een kaartje op het bureau 
van je collega

- Vieren van nieuwe collega’s! 

- Positief over je vak straal je uit! Tenslotte- ieder wil graag bij een leuk team werken.

- Nodig eens een collega van een andere organisatie uit

- Durf kwetsbaar te zijn 

- Vertel de mooie en dierbare voorbeelden



🎞🎞 Enkele tips om met deze pijler aan de slag te gaan

- Goede voorbeeld
- Geef vaker een compliment aan een collega en spreek je uit: wauw, hoe je dit 

aangepakt hebt daar heb ik bewondering voor.. mooie kaarten om te sturen
- Positief taalgebruik, helder communiceren

- WOW wand
- Doe een bepaalde routineklus eens even lekker anders
- Dingen afronden geeft voldoening. 



Gebruikte bronnen:
- Happy Office
- Verpleegkundig Leiderschap Werkt!
- https://ruudmeulenberg.nl/geluk/werkgeluk/   

Niet eenmalig trucje# Doe het samen# Gebruik verhalen# Maak het persoonlijk # Geef werkgeluk samen verder vorm! 

En…….

Hoe staat het ECHT met jouw werkgeluk?

Score nu na het invullen van je werkgelukcirkel: optellen: 4=…. 

Graag even een POL: Ik scoor nu anders dan van aan het begin?       JA/ NEE

 Zie je ruimte voor verbetering? 

 Waar ligt jouw grootste uitdaging?                                 Vul dit evt later in op het werkblad, te downladen via de link

 Wat wil je leren? 

 Wat is de 1e stap die je gaat zetten



Bedankt en succes!

Anne Brouwer en Johanna Oosterbaan 
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