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Bron van werkplezier 
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Schrijf iedere dag je 

successen op. 
 

Toelichting: 

Successen leveren brandstof 

voor je energiemotor. Als je 

ze bewust ervaart, blijft die 

motor gevoed worden. Successen 

 
© De Goede Praktijk 

www.degoedepraktijk.nl 

Bron van werkplezier 
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Geef aan wat je 

WEL wilt. 
 

Toelichting: 

Vaak zeg je we wat je niet 

(meer) wilt van de ander. 

Maar wat je aandacht geeft 

groeit... 

Geef in je feedback aan wat 

je WEL wilt van de ander. Feed back 
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Bron van werkplezier 
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Vergader efficiënt. 
 

Toelichting: 

Lange vergaderingen zijn 

vaak een irritatiebron. Bereid 

een vergadering goed voor. 

Zorg voor een goede voorzitter. 

Ieder agendapunt dient 

een doel. Bedenk vooraf hoe 

Je twee keer zo snel kunt 

vergaderen. Welke vergadering 

kun je schrappen? 

Samen- 
werking 
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Bron van werkplezier 
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Kom in beweging. 
 

Toelichting: 

Bewegen is gezond en ontstrest. 

Neem vaker de trap, fiets naar je 

werk, ga voor een lekkere 

lunchwandeling, of… 

 

Doe vooral wat bij jou past. Fysiek 
welbevinden 
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Bron van werkplezier 
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Werk jij hard 

of met je hart? 
 

Toelichting: 

Concentreer je op je taak, zo 

kun je ‘in flow’ komen. Lees 

je mail op vaste tijden en laat 

je niet afleiden.Welke keuzes heb 

jij het afgelopen jaar gemaakt die 

echt bij je passen?  

En wat ga je  het  komende jaar 

kiezen? 

Bezieling 
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Bron van werkplezier 
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Help anderen te groeien 

in hun werk. 
 

Toelichting: 

Stel veel vragen met de 

nieuwsgierigheid van een kind. 

Vraag door. Laat je daarbij 

verrassen door andere 

meningen en ideeën. 

Wat heb jij te bieden om anderen 

te doen opbloeien? 

Ondersteunen 
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Bron van werkplezier 
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Geef iedere dag mini-

maal drie complimenten. 
 

Toelichting: 

Complimenten geven energie. 

Uit onderzoek blijkt 

dat  85% van de feedback 

gaat over zaken die niet 

goed lopen. Slechts 15% dus  

over wat wel goed gaat. Waardering 
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Bron van werkplezier 
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Gebruik taal van kracht. 
 

Toelichting: 

Met taal van kracht zorg je 

voor verandering. 

Taal van zwakte = ... 

‘ze zouden moeten’ 

Taal van kracht = ... 

‘ ik wil ...’ 

‘ ik doe ...’ 

‘ ik ga ...’ 

Kracht 
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