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Wie ben ik….?



Wie 
ben je?

Wat wil 
je?

Wat kun 
je? Durf 

je?

Wie/wat 
heb je 
nodig?

Wat doe 
je?

Doelen stellen!

Persoonlijk
Team

= zingeving!

Presentator
Presentatienotities
15 minutenHoe kom je tot jouw HAPPY planPersoon: Wie ben je (wat is jouw hobby/passie, waar wordt je blij van?), wat wil je (kleine doelen stellen), wat kan je (zelf, competenties) en wie/wat heb je nodig (hulpbronnen) om doel te bereiken.Hoe verhoudt zich dit tot het team?Wat ga je morgen doen?�Welke kleine doelen wil je dan bereiken?HOE? Vul het blad voor jezelf in…………. En samen met je collega’s voor het team.Voordelen/nadelen van plan? Voordelen/nadelen van SMART? Voordelen/nadelen van STARR? Kleine doele stellen is om te beginnen prima. Step by step, geldt zowel persoonlijk als binnen een team.



Opdracht 1

Benoem 2 of 3 voorbeelden uit jouw praktijk 
die werkdruk geven….

Presentator
Presentatienotities
Online via menti.comOffline via post-its, per post-it 1 opmerking, meerdere post-its mag. In deze vorm zit ook direct letterlijk beweging. Post-its op centrale plek op laten hangen, onder WERKDRUK.�Uitkomsten kort bediscussieren in workshop vorm



Opdracht 2

Benoem 2 of 3 voorbeelden uit jouw praktijk 
die werkgeluk geven…….

Presentator
Presentatienotities
Online via menti.comOffline via post-its, per post-it 1 opmerking, meerdere post-its mag. In deze vorm zit ook direct letterlijk beweging. Post-its op centrale plek op laten hangen, onder WERKGELUK�Uitkomsten kort bediscussieren in workshop vorm



Presentator
Presentatienotities
Werkdruk is de druk die jij ervaart bij het uitvoeren van je werk. Factoren als tempo, snelheid en verwachtingen van anderen spelen hierbij vaak een rol. Of de druk te hoog is, hangt van van wat jij als persoon als prettig ervaart. Druk is nodig om te presteren, maar van te veel druk krijg je stress en ervaar je mogelijk klachten.Werkgeluk is voldoening en plezier die jij ervaart tijdens het uitvoeren van jouw werk. Wat voor jou zin geeft aan datgene waar je mee bezig bent. Geluk is vaak moeilijk om vast te pakken. We noemen het ook vaak FLOW, de tijd vliegt voorbij zonder dat je het in de gaten hebt. 



Mijn cijfer voor 
werkgeluk?

Presentator
Presentatienotities
Werkdruk is de druk die jij ervaart bij het uitvoeren van je werk. Factoren als tempo, snelheid en verwachtingen van anderen spelen hierbij vaak een rol. Of de druk te hoog is, hangt van van wat jij als persoon als prettig ervaart. Druk is nodig om te presteren, maar van te veel druk krijg je stress en ervaar je mogelijk klachten.Werkgeluk is voldoening en plezier die jij ervaart tijdens het uitvoeren van jouw werk. Wat voor jou zin geeft aan datgene waar je mee bezig bent. Geluk is vaak moeilijk om vast te pakken. We noemen het ook vaak FLOW, de tijd vliegt voorbij zonder dat je het in de gaten hebt. 



Gemiddeld werkgeluk in Nederland



Werkdruk drukt werkgeluk

Presentator
Presentatienotities
Op basis van onderzoek onder ca 2.000 werknemers, door Hamburger O (2020).



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%)

Presentator
Presentatienotities
Belang om aan te geven dat geluk dus te oefenen is, trainbaar is.



Energizer

• Ga staan, en…..

• Maak een grote glimlach
• Probeer nu aan iets negatiefs te denken, terwijl 

je glimlacht….

• Wat voel je?

Presentator
Presentatienotities
In de dia de online opdrachtOff line: ga tegenover elkaar staan en geef elkaar dan een oprecht en eerlijk compliment. Wat zie je? Wat voel je? Hoe is het om een compliment te krijgen? En hoe is het om een compliment te geven?Geef elkaar vaker complimenten, daar wordt je blij van. Krijg je een compliment, ontvang dit dan met "dank je wel" en verder niets...... Ga je zelf niet verantwoorden dus!



Voldoende 
inkomen

Veiligheid

Goede 
gezondheid

Voldoende te 
eten

????

Presentator
Presentatienotities
5 minuten Belangrijk element zijn de basisvoorwaardenWat zijn basisvoorwaarden voor jou?



Wat levert werkdruk….

• “Dat kan ik veel beter dan jij….”

Wat geeft werkgeluk….

• Kies de leuke dingen op je werk

Presentator
Presentatienotities
5-10 minutenWat geeft werkdruk:�Vergelijken van jezelf met anderen leidt ook niet tot meer geluk, zowel niet voor jezelf, maar ook niet in relatie met anderen. En voordat je het weet “sta je er alleen voor”. Wat geeft Werkgeluk:Leg de nadruk op de leuke dingen op je werk en benoem deze dingen ook, hoe klein ze ook kunnen zijn.Vul het onderdeel Autonomie in voor jou en voor het team



Wat levert werkdruk….

• Geen nee kunnen zeggen

Wat geeft werkgeluk….

• Dankbaarheid uiten

Presentator
Presentatienotities
5-10 minutenWat geeft werkdruk:Bang om niet aardig gevonden te worden, bang om te verliezen. Geen “nee” kunnen zeggen leidt tot minder geluk. Te veel zelf doen om de ander te pleasen, heeft vaak averechtse werking.Wat geeft werkgeluk: Als individu helpt het om je dankbaarheid uit te spreken naar een ander. Simpelste manier? “Dank je wel voor…..”. Lastiger kan het zijn om ook nog de onderliggende emotie uit te spreken naar de ander. “Dank je wel voor……., je zorgt er echt voor dat ik met meer plezier mijn werk doe”Vul het onderdeel Betrokkenheid in voor jou en voor het team.



Wat levert werkdruk….

• Micromanagement

Wat geeft werkgeluk….

• Je passie volgen, doen waar je goed in 
bent

Presentator
Presentatienotities
5-10 minutenWat geeft werkdruk: Mensen hebben vaak het gevoel dat ze anderen moeten controleren om te zorgen dat ze doen wat jij wilt/zegt. Recent wordt vaak gesproken over micromanagement, wat wil zeggen dat een leidinggevende/manager zich bezig houdt met allerlei uitvoerende taken, in plaats van met het management.Wat geeft werkgeluk: Hoe dan wel? O.a. op persoonlijk niveau gebruik maken van zelfreflectie: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik om mijn doel te bereiken. Vaak is passie gekoppeld aan datgene waar je goed in bent, of waarvan je vindt dat je er goed in bent. 



GroeiStatisch

Jouw Mindset? 
Mindset van het Team?

Presentator
Presentatienotities
5 minutenFixed: wantrouwen, beste willen zijn, geen risico’s nemen, gericht op resultaat, niet tot stappen komen……….KOST ENERGIEGroei: vertrouwen in jezelf en anderen, risico’s durven nemen, passie volgen, gericht op proces en nu……..LEVERT ENERGIEWaar zit jij?Waaruit blijkt wat jouw mindset is? En waarin uit zich de mindset van het team?



Energizer

• Ga staan, en…..

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

Presentator
Presentatienotities
In de dia de online opdrachtOff line: ga tegenover elkaar staan en geef elkaar dan een oprecht en eerlijk compliment. Wat zie je? Wat voel je? Hoe is het om een compliment te krijgen? En hoe is het om een compliment te geven?Geef elkaar vaker complimenten, daar wordt je blij van. Krijg je een compliment, ontvang dit dan met "dank je wel" en verder niets...... Ga je zelf niet verantwoorden dus!



Happy DO’s, tips…

1. Besteed tijd aan je hobby en plan dit in je agenda
2. Geef anderen regelmatig complimenten.
3. Aan het einde van de dag 3 dingen benoemen die jou 

energie hebben gegeven.

Bonus : ACCEPTEER je emoties en gevoelens!



Interessante bronnen

Boek: “Als jij zo slim bent, waarom ben je 
dan niet gelukkig” (R. Raghunathan, 2017)



Be Happy!!

Presentator
Presentatienotities
Be Happy? Voeg hier nog een energizer toe naar keuze. Online: mensen laten staan en leuke oefening nog laten doen.Offline ook nog beweegvorm kiezen.
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