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Geluk!
Wat is geluk? Wanneer voel ik mij 
gelukkig? Ben ik nog gelukkig genoeg? 
Het zijn vragen die iedereen zich af en 
toe stelt, op reflecteert en keuzes op 
baseert. 

Met een fulltime dienstverband 
spendeer je in je leven zo'n 80.000 uur 
aan je werk. Gelukkig werken 
betekent dat je collega’s je kennen, 
waarderen, respecteren en vertrouwen. 
Andere belangrijke geluksbronnen zijn 
autonomie, steun, positieve feedback en 
duidelijke rol- en taakomschrijving. 

Het is namelijk fijn om te weten wat het 
werk oplevert, wie je blij maakt of wat 
het bijdraagt in het grote geheel. Tot slot 
is het natuurlijk ook fijn als je een goede 
(thuis)werkplek hebt en tools die ervoor 
zorgen dat je je werk goed kunt doen.

Niet gelukkig op of met het werk? Dat 
gebeurt iedereen wel eens. Weet dan 
dat je (werk)geluk kan beïnvloeden en 
ontwikkelen. De basis hierbij is dat je 
jezelf kent, maar ook de mensen met 
wie je samenwerkt. 

We hebben deze toolkit ontwikkeld om 
samen het goede gesprek te voeren 
over werkgeluk. Gebruik de praatplaat 
met je collega's in een (online) sessie of 
doe samen de weekopdrachten. De 
toolkit is ook geschikt voor één-op-één 
gesprekken. We wensen je veel plezier 
met het praten over én werken aan 
geluk!

Marijke Simons
Directeur vitality@work
Schouten & Nelissen

Dinsdag

Circumplex 
van werkgeluk



In gesprek!
Jij en je werk(omgeving)

• Van wie of wat krijg je energie in je werkomgeving? 
Hoe zou dat nog meer kunnen worden?

• Heb je een ‘beste vriend’ op het werk?
• Voel je je weleens mentaal uitgeput na een dag werken?

Wanneer is dat?
• Hoe staat het ervoor met jouw werk-privé balans?
• Welke 2 dingen kun JIJ aan de werkomgeving veranderen zodat je 

jouw resultaten of doelen bereikt?
• Welke 3 waarden vind jij het meest bij jezelf passen? 

Deel deze met elkaar. Zie je overeenkomsten?

Jij en je talenten

• Welk klus/werk zou je wel eens willen uitproberen? 
• Vraag of iemand uit de groep een situatie kan beschrijven waarin 

jij excelleerde. Welk talent van jou herkent hij/zij hierin?
• Wat vind jij een typisch talent van degene die rechts naast je zit? 
• Waar sta jij om bekend in je vriendenkring? Welk talent spreekt 

daaruit? En welk talent ziet je team hierin?
• Waar krijg je vaak complimenten over? 

Over welk talent gaat dat?

Praatplaat
De (on)zin van werkgeluk!
Op deze praatplaat staan verschillende stellingen, vragen en 
waarden. Kies iemand in jouw team en stel één vraag/geef een 
stelling of een waarde. Wanneer diegene heeft gereageerd neemt 
die de beurt en kiest weer een andere collega. En zo het team 
rond! Doe dit zoveel rondes als jullie willen.

Mee eens…of niet?
• Geld maakt gelukkig
• Een bonus is de ultieme uiting van waardering
• Werkgeluk is de verantwoordelijkheid van de medewerker
• Plezier en persoonlijke ontwikkeling staan in het werk voorop
• Werk is een middel om brood op de plank te krijgen en geld te verdienen
• Mijn huidige baan dient als investering en opstap naar een volgende functie
• Ik zet me iedere dag in voor mijn klanten/cliënten en collega’s, niet voor mijn baas

WAARDEN | Zingeving | Zelfvertrouwen | Tolerantie | Zorgzaamheid | Toewijding | Plezier |
Optimisme| Avontuur | Macht | Afwisseling | Schoonheid | Rechtvaardigheid | Wijsheid | Openheid |
Intimiteit | Vriendschap | Spiritualiteit | Verantwoordelijkheid | Ontspanning | Succes | Samenwerken |
Onafhankelijkheid | Zelfkennis | Innerlijke rust | Zekerheid | Persoonlijke ontwikkeling | Integriteit |
Loyaliteit | Uitdaging | Humor | Gezondheid | Flexibiliteit | Gehoorzaamheid | Gelijkwaardigheid | Liefde
| Waardering | Discipline | Bescheidenheid | Creativiteit | Bezit | Eerlijkheid | Kennis

TALENTEN | Samenwerken | Lef tonen | Initiatief | Doorzetten | Zorgvuldig | Zelfontwikkeling |
Tactisch | Stressbestendig | Plannen en organiseren | Verbinden | Besluitvaardigheid | Analytisch
zijn | Creatief | Visie | Resultaatgericht | Inleven | Klantgericht | Strategisch

Tips voor meer geluk op de werkvloer
• Geef iedere dag een compliment of uiting van waardering aan een collega
• Sta eens wat vaker stil bij de grote en kleine bijdragen die jij doet op je werk
• Luister en vraag door. Ben nieuwsgierig!
• Leer je collega’s kennen
• Kom je beloftes na
• Zit je in het management? Wees zo transparant mogelijk naar je organisatie
• Ruil met een collega uit een ander team eens van baan voor een dag
• Definieer een gezamenlijk teamdoel en schrijf deze op



Werkgeluk. Ben jij gelukkig in je werk? Je besteedt een groot deel van je tijd aan 
werken, dus dan mag het ook best leuk zijn! Vraag je je wel eens af hoe jij 
en je teamgenoten kunnen werken aan meer werkgeluk? Dan is het goed 
om hier zelf, samen met je collega’s of leidinggevende over na te denken en 
concrete actie(s) te ondernemen. Vul dit dossier in voor jezelf of met elkaar, 
noteer op de laatste pagina welke acties je wilt oppakken en reflecteer hier 
over een aantal weken nog eens op.

Combinatie van bevlogenheid voor het werk, 
tevredenheid over de werkomstandigheden en 
betrokkenheid bij de organisatie. Werkgeluk 
geeft veel positieve emoties die weer bijdragen 
aan je algemene geluksgevoel.

Dossier



Maandag
Geluk Quick scan

Dinsdag
Circumplex van 

Werkgeluk

Vrijdag
Complimentendag

Donderdag
Omgaan met 
tegenslagen

Start van de 
Week van het Werkgeluk

De Week van het 
Werkgeluk zit erop! 

Wat ga jij volgende week 
doen voor meer werkgeluk?

Woensdag
De vlinder en 

de orkaan



Hoe staat het ervoor met jouw geluk?
Geef van de volgende stellingen aan in hoeverre je het 
ermee eens bent*.

1. helemaal oneens
2. oneens
3. een beetje oneens
4. een beetje eens
5. eens
6. helemaal eens

Tel je scores op en deel ze door 8. Op de 
volgende pagina lees je wat jouw score betekent.

* De stellingen zijn gebaseerd op de 8-item Oxford Happiness Questionnaire.

Maandag.  

Stelling Score (1-6)

Ik heb het gevoel dat het leven zeer de moeite waard is

Ik heb bijzonder goede herinneringen aan het verleden

Ik denk dat ik er aantrekkelijk uitzie

Ik ben zeer tevreden over alles in mijn leven

Ik vind tijd voor alles wat ik wil doen

Ik voel me geestelijk heel scherp

Ik ben blij met mezelf

Ik zie de schoonheid in dingen

Totaalscore



50-40-10
Geluk is 50% aangeboren, 10% 
bepaald door de omgeving en 
40% beïnvloedbaar door 
interventies. 
Lyubomirsky (2001)

82%
Gelukkige medewerkers 
zijn 82% meer tevreden 
met hun baan dan 
ongelukkige collega’s. 
Stoia (2016)

47%
Gelukkige medewerkers 
zijn 47% productiever 
dan ongelukkige 
medewerkers.
Stoia (2016) 

Score Wat betekent de score?

Tussen 1 en 
2,9

Jouw gelukscore is relatief laag. Zit je niet zo lekker in je vel momenteel? Zijn er bepaalde dingen in je leven die jouw 
geluksgevoel behoorlijk dempen? Het is niet erg om af en toe minder gelukkig te zijn. Tegenslagen horen er nu 
eenmaal bij. Soms overkomt het je. Maar als dit gevoel structureel is, kun je overwegen er eens met een vertrouwd 
iemand over te praten. Een frisse blik doet wonderen! De uitgebreide geluktest (zie de link hierboven) kan je inzicht geven 
in aspecten in het werk die je kunnen helpen om in elk geval wat gelukkiger te worden!

Tussen 3 en 
4,9

Je score geeft aan dat jij best gelukkig bent. Misschien met het ene aspect van je leven wat meer dan met het andere. 
Welke aspecten in je leven geven jou al energie en geluk? En over welke aspecten voel jij je momenteel (of al langer) 
minder gelukkig? Waar zou jij graag verandering in willen zien? En wat zou jou daarbij helpen?

Tussen 5 en 6 Jij lijkt erg gelukkig te zijn! Dat is mooi, want je gelukkig voelen is goed voor je gezondheid en het halen van persoonlijke
doelen. Als je overal 6 op hebt geantwoord, ben jij een bijzonder gelukkig mens. Misschien kun je met jouw houding in het 
leven andere mensen ook wel een handje helpen om gelukkiger te worden? Bijvoorbeeld die ene collega die niet lekker 
in zijn vel zit (en dus laag heeft gescoord op deze test)?

Jouw 
gelukscore. 

Meer inzicht in jouw geluk op het werk krijgen? 
Doe de uitgebreide Happy Test op http://www.sn.nl/testen-en-scans/happy-test

http://www.sn.nl/testen-en-scans/happy-test


Dinsdag.  
Het circumplex van werkgeluk.

• Teken in het Circumplex 
van Werkgeluk met groene kleur hoe jouw werkgeluk
er idealiter uitziet. Hoe dichter bij de rand van 
de circumplex, hoe positiever je erover bent. 
Hoe dichter bij het centrum, hoe minder positief. 

• Met blauwe of rode kleur teken je daarna hoe 
het er nu werkelijk voor staat met jouw werkgeluk.

• Waar overlappen de lijnen en waar liggen ze ver uit
elkaar? Kortom: wat zou jij kunnen en willen
aanpakken om gelukkiger te worden in het werk?

De impact die ik 
heb met mijn werk

Mijn werk-privé 
balans

Uitdaging die ik 
ervaar in het werk

Mijn relatie met mijn 
leidinggevende

Mijn relatie met 
mijn collega’s

De mate van 
autonomie die ik 
heb

De werkdruk die 
ik voel

Mijn arbeidsvoorwaarden



De vlinder en de orkaan.

• Bekijk de video
‘domino kettingreactie’.

• Een kleine, in eerste instantie weinig spannende actie kan grote 
impact hebben. Zoals de kleine dominosteen in de video, of de 
parabel over de vlinder die haar vleugels spreidt en een orkaan 
veroorzaakt aan de andere kant van de wereld.

• Bedenk van één van jouw werkzaamheden die jij minder leuk 
vindt wat het uiteindelijk bijdraagt aan jouw team, organisatie of 
klant. Schrijf dit op de volgende sheet op. En vraag een collega 
hoe eens hoe hij of zij dit ziet. 

Woensdag.

1. De taak die jij niet 
leuk vindt

2. Heeft gevolgen 
voor…

3. Wat leidt tot… 4. En heeft daarmee 
impact op…

5. Wat uiteindelijk 
verschil maakt voor…

https://youtu.be/5JCm5FY-dEY
https://youtu.be/5JCm5FY-dEY


Donderdag.

2. Hoe ben je met die 
tegenslag omgegaan?

…..

3. Wat ging er goed in het 
omgaan met die 

tegenslag? 
…..

5. Wat moet je doen (of 
laten) om bij een volgende 

tegenslag inderdaad te 
reageren zoals gesteld bij 

4?
…..

4. Op basis van jouw 
antwoord op 3: hoe zou je 

een volgende keer om 
willen gaan met een 

soortgelijke tegenslag?
…..

1. Welke tegenslag heb jij 
onlangs gehad op het werk? 

Benoem dat hier in 
steekwoorden.

Omgaan met tegenslag.

Geluk is geen constante. Soms zitten dingen nu 
eenmaal tegen. Hoe je omgaat met tegenslagen en 
uitdagingen is van invloed op jouw werkgeluk. 

• Welke tegenslag heb jij onlangs gehad? 
• Wat heeft jou geholpen om daarmee om te gaan?
• Wat leer jij daarvan om bij een volgende tegenslag 

weer te doen? 

Schrijf dit op in het diagram op en deel het met een 
collega.



Vrijdag.
Geluk zit in een klein hoekje…

Sociale steun van en verbondenheid met collega's en 
leidinggevende is een van de belangrijkste bronnen voor 
werkgeluk. Besteden jij en je collega’s daar voldoende 
aandacht aan?

• Geef (minstens) één collega een werkgerelateerd 
compliment vandaag.

• Observeer eens een situatie waarin grappen worden 
gemaakt op het werk. Bijvoorbeeld tijdens een 
videocall. Wat is de rol van humor op het werk? Wat 
zie je dat het doet met de werksfeer?



Aan de slag met  
werkgeluk?

De werkomgeving versterken:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Jezelf versterken:

………………………………………………………………………………………………………………………

Relatie met collega’s en leidinggevenden versterken:

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat ik en/of wij als team gaan doen aan werkgeluk:



Inspiratie.
Bevlogenheid is een belangrijk 
onderdeel van werkgeluk. Lees hier
hoe ICT-dienstverlener Fellowmind 
bevlogenheid als pijler van hun HR-
beleid hanteert.

Is het werkgeluk van medewerkers 
de verantwoordelijkheid van een 
werkgever? Gemeente Zeist vindt 
van wel. Lees hier hoe 
ontwikkelmogelijkheden daar een 
centrale rol in nemen binnen de 
gemeente.

Hoe vind ik geluk? Een vraag die 
iedereen zich wel eens stelt, maar 
tijdens een quarterlife crisis extra 
vaak naar boven komt. Bekijk deze 
video over zoeken naar geluk op de 
juiste plek. 

Wil je beter op je plek zitten op je 
werk? Je kunt zelf veel doen voor 
meer werkgeluk en energie. Wat 
precies? Dat wordt uitgelegd in 
deze podcast!

Meer weten over wat jij kan doen aan werkgeluk binnen je team of organisatie? 
Neem contact met ons op!

goedengezondwerken@sn.nl 0418-683 440

https://www.sn.nl/inspiratie/vitaliteit-stress-en-werkdruk/bevlogenheid-staat-centraal-binnen-snel-groeiend-fellowmind/
https://www.sn.nl/inspiratie/leiderschap-en-management/geluk-ben-je-daar-verantwoordelijk-voor-als-werkgever/
https://www.sn.nl/inspiratie/vitaliteit-stress-en-werkdruk/quarterlife-crisis-2-ik-ben-niet-gelukkig-genoeg/
https://www.sn.nl/inspiratie/persoonlijke-effectiviteit/podcast-sterk-gesprek-1-beter-op-je-plek/
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