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Welkom!
We starten over een paar 

minuten, houdt pen en 

papier gereed! 



Programma onderdelen:

• Waarom druk erg is….

• Waarom druk niet erg is…..

• Van jouw druk naar jouw werkgeluk…..

• My Happy Plan

Doel webinar? INSPIRATIE!



Introductie



Wat is Bewegen Werkt….?





Opdracht 1

Benoem 2 of 3 voorbeelden uit jouw praktijk 

die werkgeluk geven…….



Opdracht 2

Benoem 2 of 3 voorbeelden uit jouw praktijk 

die werkdruk geven….





Gemiddeld werkgeluk in Nederland



Werkdruk drukt werkgeluk



Iedereen gelukkig?

• Externe factoren

• Sociaal-economisch (5%) en emotioneel (10%)

• Toeval (10%)

• Interne factoren = mindset?

– Genetisch (30%)

– Leren en oefenen (20%)

– Keuzes die je maakt (25%)



Voldoende 

inkomen

Veiligheid

Goede 

gezondheid

Voldoende te 

eten

????



Wat levert werkdruk….

• “Dat kan ik veel beter dan jij….”

Wat geeft werkgeluk….

• Kies de leuke dingen op je werk





Wat levert werkdruk….

• Geen nee kunnen zeggen

Wat geeft werkgeluk….

• Dankbaarheid uiten



Energizer

• Ga staan, en…..

• Geef jezelf (of je “buur”) een compliment

• Wat voel je?



Wat levert werkdruk….

• Micromanagement

Wat geeft werkgeluk….

• Je passie volgen, doen waar je goed in 

bent



GroeiStatisch

Jouw Mindset? 

Mindset van het Team?



Wie 

ben je?

Wat wil 

je?

Wat kun 

je? Durf 

je?

Wie/wat 

heb je 

nodig?

Wat doe 

je?

Doelen stellen!

Persoonlijk

Team

= zingeving!



Happy DO’s, paar samenvattende tips…

1. Besteed tijd aan je hobby en plan dit in je agenda

2. Geef anderen regelmatig complimenten.

3. Elke avond bij avondeten beginnen met “inchecken”: 

waar werd jij vandaag meest blij van?

4. Aan het einde van de dag 3 dingen benoemen die jou 

energie hebben gegeven.



Geluks-

Doping?



Interessante boeken

• Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet 
gelukkig

Auteur: Raj Raghunathan

• Handboek Werkgeluk
Auteur: Ad Bergsma e.a.

• Geluk in de zorg (http://www.gelukindezorg.nl) 
incl boek

Auteur Pieter van Haren

https://www.bol.com/nl/c/raj-raghunathan/11921199/
https://www.handboekwerkgeluk.nl/
http://www.gelukindezorg.nl/


Be Happy!!


