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Voorwoord

Kiezen voor een baan in de zorg gaat vaak ge-
paard met het voelen van een innerlijk vuur om 
er echt te willen zijn voor anderen. Het is bete-
kenisvol werk, waarbij je dagelijks een lichtpunt 
bent voor velen. Hoe houd je dat vuur brandend 
in een sector die volop in beweging is?

Er is een rijkdom aan (wetenschappelijke) kennis 
en ervaring beschikbaar over ‘HOE je meer 
invloed krijgt op je eigen werkgeluk.’ En hier 
ontstond ‘het’: mijn vuur. Ik wil dit! 

Deze kennis delen met zorgprofessionals, die 
overdag zoveel geven aan de ander en ’s avonds 
graag iets lezen dat aanvoelt als ontspanning. 
Een studieboek past daar niet altijd bij. 

De uitdaging was groot: vanuit mijn opleiding tot 
werkgelukdeskundige én de stapel boeken, die 
ik over dit thema gelezen heb, een aansprekend 
boek te schrijven. Met belangrijke inzichten die 
jou (en je collega’s) in je dagelijks werk verder 
helpen. Want, potdikkie, wat zou het veel ople-
veren als er meer werkgeluk zou zijn! Voor jezelf 
als zorgprofessional, voor je cliënten, voor de 
organisatie waar je werkzaam bent en voor de 
maatschappij. En er liggen kansen. 
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Je mag zeker dromen van meer werkgeluk in de zorg.

Het gaat géén sprookje worden. ‘Ze werkten nog lang en gelukkig’ gaat 
niet het resultaat zijn.

Er zijn mogelijkheden om gelukkiger te werken en die zijn ook voor jou 
binnen handbereik! 

Ik hoop van harte dat dit boek je helpt om met frisse en open blik naar je eigen werkgeluk (én naar dat 
van je collega’s) te kijken: 

X zodat jij je bewust bent van je eigen werkgeluk en er met collega’s over in gesprek gaat;  
X zodat het inzicht dat je er zelf invloed op hebt, jou energie geeft en je activeert;
X zodat het besef dat jij niet overal invloed op hebt, je rust geeft.

Dit boek is geschreven voor jou. De handvatten in dit boek zijn vooral gericht op persoonlijke inzichten 
en verandering, maar werken aan werkgeluk blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het vraagt om 
continu interactie met je werkomgeving. Als je kansen ziet: bespreek ze vooral en laat van je horen!  
(TIP: lees hierover meer in het boek dat ik met Johanna Oosterbaan heb geschreven: “Verpleegkundig 
Leiderschap Werkt! Zo heb je invloed op je werkomgeving”). 

NOOT I In dit boek staan bewust regelmatig de bronnen vermeld. Interesse? Lees vooral verder. 
NOOT II De aanname is gedaan, dat je invloed hebt en keuzes kunt maken als het gaat over de invul-
 ling van je werk. Ik besef me goed, dat het nog altijd een voorrecht is om je met werkgeluk 
 bezig te houden: basisbehoeften zoals veiligheid en bestaanszekerheden staan voorop.

Ik wens je veel leesplezier en werkgeluk!
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Recept voor meer werkgeluk 

tijdens de koffie 

Dit boek heeft de ‘look & feel’ van een magazine. 

Daar is bewust voor gekozen. Om kennis en 

inzichten die beschikbaar zijn over werkgeluk op een 

luchtige manier te delen. Ik noem het ‘koffiekamer-

literatuur’, omdat het drinken van koffie (of 

thee) een bepaalde behaaglijkheid en gezelligheid 

oproept. Daarnaast ben ik liefhebber van de 

ongedwongen, maar o-zo waardevolle gesprekken 

die je tijdens die momenten van samenzijn voert. 

Werken aan werkgeluk is iets dat continu aandacht 

verdient en mag dus vooral heel leuk en fijn zijn. Het 

vergt momenten van bewuste tijd voor jezelf. En 

voor de ander met wie je samenwerkt. Ik hoop dat 

het me gelukt is: dat je dit boek zélfs nog fijn vindt 

om te lezen als je ’s avonds op de bank zit.
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Inleiding: Werkgeluk in de zorg

Als we mensen die 1000 jaar geleden leefden zouden vragen wat ze belangrijk vonden in hun 
leven, dan zou het antwoord vast ‘overleven’ geweest zijn. Voldoende eten, drinken, gevaren 
trotseren en samen zijn… 

De kans is groot dat het antwoord op dezelfde vraag in de huidige maatschappij ‘gelukkig zijn’ is. Steeds 
vaker wordt een duurzaam positief levensgevoel nagestreefd, dat verder gaat dan korte momenten van 
plezier. Streven naar geluk lijkt voor velen een soort ‘way of life’ geworden. De afgelopen decennia spre-
ken werknemers én werkgevers zelfs over werkgeluk: óók in de zorg. Werknemers verlangen ernaar. Voor 
werkgevers lijkt het de noodzakelijke ‘brandstof’ van de 21e eeuw: om alle complexe uitdagingen, waar we 
voor staan, het hoofd te kunnen bieden (De Prins, 2021). Werken aan geluk heeft veel impact. 

Alvast twee voorbeelden:

 Wie gelukkig is op het werk ervaart veel energie, kan veel werk verzetten en zich ook weer snel 
 opladen. Deze persoon straalt en dat trekt andere mensen aan (Hamburger & Bergsma, 2018). 

 Aandacht voor werkgeluk helpt mensen zichzelf bij te sturen in een wereld van toegenomen 
 complexiteit en uitdaging (De Prins, 2021). 

Gelukkig werken is dus een thema, dat in deze roerige tijden in de zorgsector hoog op alle agenda’s hoort 
te staan: op jouw agenda, maar ook op die van de organisatie waar je werkt. Graag geagendeerd met 
reële verwachtingen, want de wereld van werk is niet opgebouwd rondom jouw persoonlijke geluk. Maar 
werk heeft je heel wat geluk te bieden in de vorm van vitaliteit, voldoening, creativiteit, enthousiasme, 
doelgerichtheid, interesse en flow. Het is zonde om dit ongemerkt voorbij te laten gaan (De Prins, 2021). 

Er zijn belangrijke grenzen te noemen als het gaat over de haalbaarheid van werkgeluk. Positieve emoties 
zoals ‘je héél comfortabel en prettig voelen’ bij bepaalde werkroutines maken het lastig om deze routines 
te veranderen. Terwijl complexe zorgvragen en ingewikkelde organisatiedoelen daar regelmatig wel om 
vragen. Daarnaast horen minder prettige emoties tijdens werkdagen er gewoon bij. Niet alle werktaken 
zijn even leuk en spannend. Je hebt te maken met deadlines, richtlijnen en protocollen, die helpend zijn 
maar soms ook beperkend werken. Blijvend geluk willen vinden in het ‘domein werk’ roept dus vragen op, 
die nieuwsgierig maken naar antwoorden. Deze zijn vooral bij jezelf te vinden. 
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Komen de volgende vragen wel eens in jou op? 

c1E Ben je tevreden in je werk, maar zou je met meer bezieling en vuur willen werken?

c1E Ervaar je vaak werkstress en verlang je naar een betere werk-privé balans?
 
c1E Werk jij gelukkig en wil je meer weten over waar het vandaan komt en hoe je 
 het kunt vasthouden? 

Dan is de inhoud van dit boek interessant voor jou. Het geeft inzicht en handreikingen over hoe je kunt 
werken aan jouw werkgeluk. Terwijl jij jouw werkgeluk vergroot, draagt dat ook bij aan het werkgeluk van 
collega’s. Geluk werkt nou eenmaal aanstekelijk.

LEESWIJZER
Het ontwikkelen van nieuwe gewoontes om gelukkig(er) te werken is een continu proces dat regelmatig 
overeenkomsten vertoont met de fasen die je doorloopt als je je gedrag wilt veranderen om gezonder 
en vitaler te worden. Daarom zie je in de opbouw van dit boek de verschillende fasen van gedragsveran-
dering (Steenhuis & Overtoom, 2021) terug. Het begint met een onderzoeksfase (komen tot kennis), 
waarin je meer inzicht krijgt in het begrip werkgeluk en je wordt uitgedaagd met open blik naar jezelf en 
je omgeving te kijken. 

Hoofdstuk twee geeft je een inkijkje welke invloed jij hebt op werkgeluk en hoe vanuit jouw persoonlijke 
kompas – je unieke IK - kansen en mogelijkheden zichtbaar worden om gelukkiger te werken. Vervolgens 
bepaal je of jij gemotiveerd bent om meer werkgeluk te ervaren en zo nodig bestaande werk en privé- 
routines aan te passen. Als het antwoord hierop JA! is, bepaal je waar je je op wilt richten. 

c1E Wat is belangrijk voor JOU om gelukkig te kunnen werken? 

c1E Waar wil JIJ meer aandacht aan geven? 

In hoofdstuk 3 worden vijf thema’s, die een sterke relatie hebben met werkgeluk in de zorg extra belicht. 
Deze thema’s worden onder andere op posts, LinkedIn, Whatsapp, in (kranten)artikelen en diverse boe-
ken in verband gebracht met het aantrekken, energiek houden én het behoud van personeel. Het gaat 
om de volgende thema’s:
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VITALITEIT  -  VOLDOENING  -  VERBINDING  -  AUTONOMIE  -  PLEZIER! 

Per thema vind je een aantal handreikingen, die je kunt toepassen om gelukkiger te werken. Ze hebben 
hun effect in de praktijk bewezen. Belangrijk detail: door je op deze sub thema’s te richten, stel je werk- 
geluk zelf niet als doel, maar werk je er op een indirecte manier aan. En dat is essentieel! Geluk is name- 
lijk een gemoedstoestand. Het verandert steeds onder invloed van je handelen.

In hoofdstuk 4 lees je over de vier stappen die je kunt zetten om je eigen ‘WOOP voor werkgelukplan’ te 
maken, zodat het werken aan je doelen realistisch wordt. 

Tot slot biedt het laatste hoofdstuk inzichten om mét steun vanuit je omgeving en een portie moed tot 
blijvende actie over te gaan. Met de verwachting dat werken aan werkgeluk jou (en je team) tot groei en 
bloei brengt. 

Visueel ziet de opbouw van dit boek er als volgt uit:

1. KENNIS

2. MOTIVATIE

3. RICHTING

4. PLANNING

5. GROEI 

EN BLOEI
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KENNIS
Spreekt werkgeluk 

je aan?

Wil jij werken aan werkgeluk?
Verwacht je dat het jou en je team wat oplevert?
Of geloof je daar niet in. Die keuze maak je zelf.

In het komende hoofdstuk lees je over wat er onder 
werkgeluk wordt verstaan en wat het oplevert. 

En het nodigt uit na te denken over hoe het  
staat met jouw eigen werkgeluk op dit moment.  
Door met collega’s in gesprek te gaan, verbreed  

je jouw blik én leer je elkaar beter kennen.



 1.1 WERKGELUK ALS DROOM?! 

Werken moeten we bijna allemaal. We hebben geld nodig om in onze eerste levensbehoeften te voor-
zien. Het is dus noodzakelijk. In Nederland zijn de basisvoorwaarden goed op orde, zoals een veilige 
werkomgeving en het ontvangen van salaris voor het werk dat gedaan is. De werktevredenheid van werk-
nemers in Nederland is dan ook hoog. Maar het verlangen naar méér wordt uitgesproken: we willen ge-
lukkiger werken. Dit heeft te maken met de tijdgeest van onze huidige samenleving. De werkdruk is hoog: 
steeds sneller en efficiënter werken is de norm om alle werkzaamheden met (technologische) verande-
ringen te volbrengen. Daarnaast doet werk steeds vaker inbreuk op ons privéleven. De grenzen tussen 
werk en privé vervagen. Met ‘Teams’ kan je op je vrije dag toch best even aansluiten bij de vergadering en 
je smartphone met gezellige team-appjes, zorgt misschien ongevraagd voor een continu bereikbaarheid. 
Werk heeft daardoor zoveel impact op ons leven, dat we onszelf er graag willen laten groeien en bloeien. 

 
Werkgeluk is...

Eén allesomvattende definitie is er niet. Geluk is een gevoel. Het is subjectief en daarom moeilijk 
grijpbaar: wat de één gelukkig maakt, kan voor een ander niet prettig voelen op het werk. 

1. 
Werken aan werkgeluk – iets voor jou?

“We spend most of our waking lives at work, 
so it is important that we do what we love and 
love what we do.” 

- Richard Branson
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Van alle omschrijvingen van werkgeluk die ik tegenkwam, hanteer ik voor dit boek het liefst deze van 
Wolff & van der Meulen (2020):

Fluitend naar je werk en fluitend weer huiswaarts

Fluitend naar je werk gaat over zin hebben in je dag, 
je energiek en fit voelen om de uitdagingen van de 
werkdag aan te gaan. Maar ook dat je met een 
voldaan gevoel je werkdag afsluit en fluitend 
huiswaarts keert. Met nog energie over voor 
de avond. Om fijne privé activiteiten te 
beleven. Iedere dag fluitend naar je werk én 
fluitend huiswaarts is niet realistisch, maar 
veel vaker wél dan niet is een mooi streven. 
Je fluit eerder als je je-heerlijke-eigen-zelf 
kunt zijn op je werk: met al jouw waarden, 
normen, geweldige eigenschappen én tekort- 
komingen. Je veilig en gewaardeerd voelen is daar-
voor een belangrijke voorwaarde. 

Hoeveel tijd van je leven besteed jij eigenlijk aan jouw werk? Denk hierbij zowel aan de tijd 
die je echt op je werk aanwezig bent (je contracturen) als aan de momenten dat je er tijdens 
privé uren nog mee bezig bent.

Werkgeluk (+/- 10% van de werkende Nederlanders geeft aan dit te ervaren) gaat verder dan werkte- 
vredenheid (+/- 90% van de werkende Nederlanders geeft aan tevreden te zijn met hun werk). De werk-
tevredenheid is hoog, omdat de werkomstandigheden in Nederland goed zijn én omdat tevreden niet 
zo’n hoge standaard is. Het is goed genoeg. Tevreden zijn over je werk is noodzakelijk, maar onvoldoende 
voorwaarde voor werkgeluk. De vier elementen van werkgeluk die Dajo de Prins (2021) noemt in zijn 
boek maken dit duidelijk:

Werkgeluk = 
werktevredenheid + werkplezier + je actief betrokken 
voelen bij je baan + daar betekenis in vinden
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RICHTING
Waarheen stuurt 

jouw kompas?

Wat heb jij nodig om gelukkig(er) te werken?
Waar wil je meer aandacht aan geven?

In dit hoofdstuk lees je over vijf thema’s die 
mogelijk als sleutel dienen voor aantrekkelijk 

werk in de zorg. Ze hebben een duidelijke relatie 
met werkgeluk. Misschien wijst jouw kompas wel 

richting één van deze thema’s…



In §2.2 heb je stil kunnen staan bij je persoonlijke gelukskompas. Als deze helder is, zie je het pad dat bij 
jou past voor je. Misschien richt je je aandacht graag op één of meerdere van de thema’s die we regel-
matig horen in de zorgsector als het gaat over het aanboren van werkplezier plus het behouden én het 
aantrekken van personeel:

VITALITEIT  -  VOLDOENING  -  VERBINDING  -  AUTONOMIE  -  PLEZIER! 

In dit hoofdstuk licht ik voor elk van deze thema’s de relatie met werkgeluk kort toe en je leest enkele 
handreikingen om op dat thema te werken aan jouw werkgeluk. Kijk vooral of er iets bij zit dat bij jou 
past. In het kompas is er bewust een richting leeggelaten. Misschien ligt jouw wens voor meer werkgeluk 
helemaal niet bij één van deze thema’s. Vul het kompas dan aan met wat voor jou belangrijk voelt.

Start vanuit je persoonlijke levensmissie en focus op wat je werkelijk wilt. Blijf je daarop focussen. De 
enige persoon waar je echt invloed op hebt, ben je tenslotte zelf. En weet je waar je meer aandacht aan 
wilt geven om gelukkig(er) te werken? Lees dan verder in hoofdstuk 4, over hoe je je voornemen lekker 
praktisch en haalbaar maakt met behulp van je eigen WOOP- plan. 

3. 
In welke richting wijst jouw gelukskompas? 

VITALITEIT

VOLDOENING

PLEZIER!

AUTONOMIE VERBINDING
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 3.1 VITALITEIT 

Vitaliteit is energie om te leven. Andere synoniemen voor vitaliteit zijn: levendigheid, levenskracht en 
levenslust. Energie is de kracht waarmee je jezelf en anderen in beweging zet om gewenste prestaties te 
realiseren (Van der Loo & Davidson, 2019). Een heldere relatie tussen vitaliteit en gezondheid is: vitaal 
ben je als je je gezond voelt en daarbij de energie van je leven voelt stromen.

Als zorgprofessional sta jij dagelijks voor anderen klaar en help je de ander op weg naar meer gezondheid 
en meer vitaliteit. De kennis is er. Toch blijft het lastig om de regie te houden over je eigen gezondheid en 
vitaliteit. Jouw persoonlijke behoeftes staan niet altijd centraal als je zo intensief samenwerkt met men-
sen die je nodig hebben. Daarnaast moeten ons menselijke lijf en brein met regelmaat even opgeladen 
worden. In de huidige samenleving nemen we weinig ruimte om dit te doen. Door het gebruik van smart-
phones, TV, sociale media, e-mail en andere technologische snufjes staan we eigenlijk altijd ‘aan’. We 
hebben het druk en werken elke dag een lange ‘to -do- lijst’ af. Wat zijn jouw grenzen en wanneer sta je 
‘uit’? Werken aan je vitaliteit is een continu proces dat inzet, toewijding en compassie voor jezelf vraagt. 

Een relatie tussen vitaliteit en werkgeluk is:
Als je gelukkig bent, ervaar je veel energie en kan je veel werk verzetten. Je bent privé ook 
meer ontspannen. Je leven verloopt daardoor soepeler. Lekker in je vel zitten betekent dat 
je meer aan kunt. Je geeft makkelijker je grenzen aan, kunt tegen een stootje en hebt vaak 
meer plezier in je werk. Daarnaast blijken gelukkige mensen gezonder. Ze hebben een beter 
immuunsysteem en herstellen sneller bij ziekte (Weekers, 2020). 

Hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe meer je van 
jezelf kunt geven! 

Of je meer aandacht wilt geven aan jouw gezondheid en vitaliteit, dat weet alleen jij. Dat voel je, als je 
écht eerlijk naar jezelf durft te zijn. Denk dus goed na over onderstaande vraag:

Vitaliteit is wel/geen thema waar ik meer aandacht aan wil geven zodat ik meer 
werkgeluk ervaar, omdat...
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 3.2 VOLDOENING 

Werk is voor velen een belangrijk levensdomein waarbinnen zelfontwikkeling een grote rol speelt.
We willen ons er prettig voelen en onze doelen realiseren. 

Een relatie tussen werkgeluk en voldoening is:
Werken is uitgegroeid tot een activiteit die kleur en betekenis geeft aan je leven (Hamburger 
& Bergsma, 2018). Als we uitgaan van de vier elementen van werkgeluk (werktevredenheid, 
werkplezier, betrokken zijn bij je werk en het betekenisvol vinden) dan speelt voldoening een 
belangrijke rol. Je voldaan voelen heeft met veel aspecten te maken. 

In dit boek neem ik de volgende vier als leidraad:
X Zingeving / betekenisvol willen zijn
X Persoonlijke groei & bloei 
X Werken vanuit je talenten
X Resultaten behalen

ZINGEVING/ BETEKENISVOL WILLEN ZIJN 
Als zorgprofessional doe je werk dat ont-zet-tend betekenisvol is. Vanuit professionaliteit, kennis, inzicht 
en ervaring draag je bij aan de gezondheid en het welbevinden van anderen. Maar ook vanuit jezelf als 
persoon. Als je kijkt naar cliënttevredenheidsmetingen, lees je veel feedback die gaat over de liefdevolle 
aandacht. De glimlach. Dat je betekenisvol werk doet in de zorg, daar is geen discussie over. Iedere inwo-
ner van Nederland zal dat beamen. We weten ook dat de lat hoog ligt. Vraag je aan een zorgprofessional 
‘Heb je aan het einde van je werkdag een voldaan gevoel?’, dan blijkt het antwoord niet vanzelfsprekend 
‘Jazeker!’ te zijn.

‘Ik lag ’s nachts nog te malen of ik niet meer had kunnen betekenen voor mevrouw K.’

‘Onze agenda’s tijdens de teamvergaderingen zijn zo vol, dat we weinig ruimte ervaren om even 
samen met collega’s echt kritisch de tijd te nemen voor de kwaliteit van zorg.’

‘Ik denk dat ik stop met mijn studie Verpleegkunde, want ik voel me helemaal niet zo betekenisvol 
als ik gehoopt had. Ik had graag veel meer contact met de cliënten gehad.’

‘Ik krijg maar net de basiszorg klaar bij iedereen, waardoor ik aan het persoonlijke, het zorg geven 
op maat, onvoldoende toekom.’
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‘Ik ervaar regelmatig teveel stress op een dag.’

‘Sinds we de koffiekamer weg hebben gedaan om te rapporteren bij de cliënten, zijn we meer 
bij de cliënten, maar mis ik de momentjes met mijn collega’s. Om even tot rust te komen en de 
professionaliteit van het vak te bespreken.’

Werken in de zorg is betekenisvol. Je bent dagelijks een houvast voor velen. Ik heb bijvoorbeeld genoten 
van het boek WIJ van het Gelre Ziekenhuis (2020), waarin verpleegkundigen gevraagd werd naar hun 
drijfveren. Hieronder noem ik er drie die mij het meeste opvielen:

‘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!’

‘Er toe doen op een keerpunt in een mensenleven’

Op welke momenten voel jij je betekenisvol in je dagelijks werk? 
En ervaar je die situaties en momenten voldoende tijdens je werkweek? 

PERSOONLIJKE GROEI & BLOEI
Uit onderzoek komt naar voren dat werk voldoening geeft als je doet wat je belangrijk vindt, je ervan 
leert en je je erdoor ontwikkelt. Jan Walburg, bijzonder hoogleraar ‘positieve psychologie’ aan de Uni-
versiteit Twente, heeft als uitgangspunt dat mensen niet worden gedreven door geluk, maar door hun 
behoefte aan ontwikkeling en bloei (Van Kleef Instituut, 2015). Bloei staat daarbij voor de ontwikkeling 
van je fysieke en mentale vermogens, zoals leervaardigheid, creativiteit, emotionele intelligentie, sociale 
vaardigheden en veerkracht. Uitgedaagd worden en nieuwe dingen leren dragen dus bij aan een voldaan 
gevoel. Zeker als je daar erkenning en waardering voor krijgt. 

Merk je dat je groeit? Ervaar je ruimte tot groei? 
Welke mogelijkheden krijg je vanuit jouw organisatie om jezelf te ontwikkelen? 
Worden er bijvoorbeeld ontwikkelgesprekken gevoerd waarin aandacht is voor 
jouw groei & bloei?
Maak jij bewust tijd vrij om samen (met je team) te leren en te veranderen?
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WERKEN VANUIT JE TALENTEN
Een kenmerk van talent is dat het je voldoening geeft. Je draagt iets bij aan het geheel of voor iemand 
in het bijzonder. Talent is niet zozeer ‘wat’ je goed kan- maar meer ‘hoe’ jij iets doet. Je eigen manier van 
doen welke je meeneemt in elk project, baan of rol in je leven. Het voelt zo ‘eigen’ dat je het zelf vaak 
niet zo bijzonder vindt. Hoe beter je je talenten kent en weet hoe je deze inzet in je dagelijkse werk, hoe 
moeitelozer het werken wordt en hoe waardevoller jij je voelt. (www.mecompagny.nl). 

Kan jij je talenten benoemen? 

RESULTATEN WILLEN BEHALEN
Onze prestaties dragen ook bij aan werkgeluk. Wanneer je voortgang ziet in je werk, ben je meer gemoti-
veerd en voel je meer voldoening. Zeker als je die voortgang boekt met betekenisvol werk. Dagelijks zul je 
als zorgprofessional voortgang zien in de gezondheid of tevredenheid van je cliënten. Maar ook teamre-
sultaten zijn belangrijk en samenwerken aan grotere (kwaliteits)doelen. Samenwerken aan betekenisvolle 
doelen geeft niet altijd plezier, maar wel voldoening. Het is bewezen dat mensen die een krachtige verbin-
ding voelen met iets wat groter is dan zichzelf een sterker gevoel van geluk beleven (Teunis, 2008).

Recent gaf een zorgprofessional aan dat samenwerken aan grotere doelen bij haar organisatie 
nog aandacht nodig heeft. Weinig collega’s werken concreet aan jaarplannen en gezamenlijke 
doelen. Als ze samen opgesteld worden, dan wordt de tijd om met elkaar te bepalen: waar 
staan we, hoe loopt het, moeten we bijsturen? als zonde van de tijd gevonden. ‘Het is druk, de 
gewone zorg gaat gewoon door he!’ alsof dit géén onderdeel van je werk is. Samen resulta-
ten inzichtelijk maken. Kritisch blijven en kijken of het anders kan. Dat verbindt en zorgt voor 
voldoening van je werk. 

Hoe brengen jullie gezamenlijke doelen in beeld? Hoe maken jullie resultaten en mijlpalen 
van jullie leerproces zichtbaar en hoe vieren jullie dat?

Of je meer voldoening uit je werk wilt halen, dat weet alleen jij. Denk goed na over onderstaande vraag:

Voldoening is wel/geen thema waar ik meer aandacht aan wil geven zodat ik meer 
werkgeluk ervaar, omdat...
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 3.3 VERBINDING 

Sinds de komst van sociale media staan we continu in verbinding. Maar voelen we ons nog sterk verbonden? 

Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wan-
neer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Het 
gaat om kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en 
steun en kracht ontlenen aan de relatie. (Brene Brown)

Verbinding voelen met anderen geeft zin en betekenis aan het leven. Contact met anderen is even nood-
zakelijk voor ons als ademen, eten en drinken. Het gevoel: Ik hoor erbij! voel je eerder als je je er veilig 
voelt en gewaardeerd. Dat betekent: heerlijk jezelf zijn op je werk met al jouw waarden, normen, geweldi-
ge eigenschappen én tekortkomingen. 

Stevige werkrelaties geven je meer dan ooit een belangrijke houvast (Ahuis, 2019). Complexe vraagstuk-
ken die spelen in de zorg maken het werken als zorgprofessional uitdagend. Systemen, regels, afspraken, 
procedures en managementlagen zijn soms helpend, maar zitten regelmatig ook in de weg. Omdat veran-
deringen in het dagelijkse werk snel gaan, heb je minder de mogelijkheid om terug te vallen op deze vaste 
structuren. Wanneer je stevige werkrelaties ervaart, gaat veranderen en vernieuwen je beter af: 
X Je laat jezelf zien wanneer je je vertrouwd voelt.
X Je verbergt jezelf als het onbekend is. 
X Het onbekende kan vertrouwd raken als je jezelf laat zien.

Een relatie tussen werkgeluk en je verbonden voelen is: 
Het is bewezen dat mensen die krachtige verbinding voelen met iets wat groter is dan  
zichzelf een sterker gevoel van geluk beleven (Teunis, 2008). Je onderdeel voelen van een 
leuke samenwerking is op zichzelf al een goede reden om met plezier naar je werk te gaan. 
Gezelligheid en leuke collega’s staan hoog op ons verlanglijstje. Je voelt je eerder verbonden 
met je werk als jouw gelukskompas goed aansluit bij de kernwaarden, missie en doelen van  
je werkomgeving. Niet alleen op papier, maar juist in het dagelijks handelen. 

Of je je meer verbonden wilt voelen met je team of met je huidige werkomgeving, dat weet alleen jij. 
Maak de volgende zin af en schrijf alles op wat je te binnen schiet. 

Verbinding is wel/geen thema waar ik meer aandacht aan wil geven zodat ik meer 
werkgeluk ervaar, omdat...

`
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Handreikingen voor méér 

VERBINDING

Hieronder vind je zes handreikingen die bijdragen aan je méér verbonden voelen met je collega’s of je 
werkomgeving. Bepaal of er één bij zit die bij jou en je huidige werksituatie past. Op de volgende pagina’s 
lees je per handreiking een toelichting over hoe dan. 

WENS  F Je sterk verbonden voelen met collega's en de organisatie waar je werkt
RESULTAAT F De verbinding intenser voelen

 F Vertel bewust verhalen

 F Vertaal de visie op zorg en de kernwaarden van je werkomgeving 
  in concreet gedrag

 F Introduceer de zeepkist bij nieuwe collega’s 

 F Geniet van de koffie en pauzemomenten!

 F Heb een IKIGAI momentje met een collega

 F Durf kwetsbaar te zijn
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 F VERTEL BEWUST VERHALEN  

In organisaties wordt veel gecommuniceerd. Wat onthoud je echt? Wat raakt je?

Tijdens je dagelijkse werk wordt tijdens overlegmomenten vast regelmatig gesproken over feiten, cijfers 
en argumenten. De inhoud raakt jou niet altijd. Juist de sfeer van zulke overlegmomenten onthoud men 
meestal beter. Wat vaak wél raakt zijn ervaringen. De kracht van persoonlijke verhalen is, dat mensen 
de beelden die de verhalen oproepen voor zich zien en er wat bij voelen. De verhalen maken informatie 
concreter en makkelijker te onthouden én te delen. Een combinatie tussen feiten, cijfers én ervaringen 
zou waardevol zijn. Het bewust inzetten van verhalen noemen we storytelling. Storytelling helpt mensen 
om in beweging te komen en gemotiveerd te raken. 

AAN DE SLAG!
Je kunt storytelling goed inzetten als je een presentatie moet geven over een verandering. Bijvoorbeeld 
om collega’s enthousiast te maken om tot actie over te gaan. Je zou zo kunnen beginnen…

Twee weken geleden was ik bij cliënt x (neem ze mee naar dat moment, wat rook, hoorde, 
voelde je?). Daar viel me iets op en ik dacht: Daar moeten we echt wat aan doen. Dit zal in 
haar leven, maar ook in het leven van toekomstige cliënten zo’n verschil maken. Etc...

Hieronder lees je hoe je grondig een verhaal voor kunt bereiden. Een verhaal heeft altijd een opbouw 
met een begin, een middenstuk en een eind. Je luisteraar haalt hier een betekenis uit. Een gemakkelijke 
structuur voor een verhaal is de drietrap Beeld, Ervaring en Betekenis (afgekort als BEB). Deze structuur 
is makkelijk te gebruiken wanneer je een verhaal vertelt op een bijeenkomst. Of als je een stukje schrijft 
voor de sociale media. In haar boek Jongleren met Vermicelli deelt storytelling-expert Sigrid van Iersel 
daarover de volgende stappen:

STAP 1  Beeld: Er was eens ...
Allereerst schets je het plaatje voor je lezer. Het beeld dus. Je beschrijft hiermee de beginsituatie 
aan de hand van de vragen Wie, Wat, Waar en Wanneer. Gebruik geuren en kleuren om de situatie 
uit te beelden. Zo neem je jouw publiek mee in jouw ervaring.

Dat doe je aan de hand van de vragen op de volgende pagina.
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 3.4 AUTONOMIE 

In je werk ervaar je graag een bepaalde mate van autonomie. Autonomie gaat over de vrijheid die je 
ervaart in het nemen van eigen beslissingen en het indelen van je eigen tijd. Een autonoom persoon leeft 
zelfstandig en blijft dicht bij zichzelf, onafhankelijk van de mening van anderen. Je mag er zijn, inclusief 
alle fouten en blunders die je hebben gebracht waar je nu bent. Je maakt zelf betekenisvolle keuzes en je 
kiest een werkwijze die bij jou past. 
 

Je wilt het zelf + je voelt het vertrouwen dat je 
het kunt + je pakt graag eigenaarschap

Bij autonoom handelen hoort ook ‘nee’ zeggen tegen dingen die niet bij je passen. Het gaat om jou: 
 X wat wil jij? 
 X wil je dit omdat iedereen dit wil? 
 X wil je dit omdat het zo hoort? 
 X of wil je dit omdat het jou gelukkig maakt?

Autonomie is één van de psychologische basisbehoeften van de mens (Wolff & Vermeulen, 2020).  
Niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde mate van autonomie. Neem jij graag zelf beslissingen of merk 
je dat je bevestiging nodig hebt? Doe jij je werk het beste als taken tot in detail beschreven zijn of hoor je 
liever het resultaat en bepaal je graag je eigen werkwijze? Wat jouw behoefte aan autonomie ook is, als jij 
ervaart dat je voldoende vertrouwen en verantwoordelijkheden krijgt, voel je je gelukkiger. 

Een relatie tussen werkgeluk en autonomie is:
Een relatie tussen autonomie en werkgeluk komt uit een onderzoek van Happy Office 
(Wolff & Vermeulen, 2020) naar voren:

Hoe meer autonomie F hoe meer creativiteit (buiten kaders durven denken in oplossingen).
Hoe meer autonomie F hoe groter de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.
Hoe meer autonomie F hoe hoger de betrokkenheid bij het eindresultaat. 
Hoe meer autonomie F hoe royaler het ervaren werkgeluk.

Veel zorgprofessionals geven aan dat hun gevoel van autonomie vergroot wordt als de hoge administra-
tielast en de hoeveelheid regels en procedures beperkt worden. En dat ze meer zeggenschap wensen. 
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Met professionele zeggenschap wordt bedoeld dat je als zorgprofessional de kans krijgt en neemt om 
inspraak en invloed te hebben, wanneer het jouw werk en bijbehorende verantwoordelijkheden betreft. 
Met andere woorden: spreek je uit als het gaat om jouw vak, op welk niveau dan ook. De kwaliteit van de 
zorg wordt daar beter van en het verhoogt ook jouw werkgeluk.
 
Of je meer autonomie wilt ervaren op je werk, dat weet alleen jij. Maak de volgende zin af en schrijf alles 
op wat je te binnen schiet. 

Autonomie is wel/geen thema waar ik meer aandacht aan wil geven zodat ik meer 
werkgeluk ervaar, omdat...
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 3.5 PLEZIER! 

Plezier is een prettig gevoel van blijheid en vrolijkheid. Samen plezier maken op het werk relativeert veel 
van wat je meemaakt in je dagelijkse werk. Plezier lijkt geen ‘extraatje’ maar is een krachtige drijfveer 
(Ben Tiggelaar: post op LinkedIn (2022). Vooral als het gaat over plezier halen uit de inhoud van je werk. 
Dat je de meeste taken die je doet niet alleen belangrijk vindt, maar vooral leuk vindt om te doen. Daar-
naast kan je met een goede grap samen stoom afblazen als er hard gewerkt is en de werkdruk oploopt. 
Het is een mooi en verbindend alternatief voor klagen (Wolff & Van der Meulen, 2020). Echt werkplezier 
gaat over vaker positieve gevoelens ervaren dan negatieve tijdens je werkdagen. Teveel ontevreden ge-
voelens gedurende je werkdagen zijn niet verenigbaar met een gelukkig werkleven (De Prins, 2021).

Een relatie tussen werkgeluk en plezier is: 
Werkgeluk en werkplezier worden nog wel eens in één adem genoemd. Maar werkplezier is 
een onderdeel van werkgeluk.

werkgeluk = werktevredenheid + werkplezier + je 
actief betrokken voelen bij je baan + daar betekenis 
in vinden. (Dajo de Prins, 2021)

Uit onderzoek blijkt dat mensen die tijdens een werkdag positieve gevoelens ervaren efficiën-
ter en creatiever werken. Ze zijn wendbaarder en zullen de werkplek niet snel verlaten. Plezier 
ervaren in je werk maakt ook dat je beter leert, beter samenwerkt en letterlijk je blik verruimt. 
Het omgekeerde speelt ook: te veel negatieve emoties zorgen ervoor dat je naar binnen keert 
en minder openstaat voor verbetersuggesties van anderen om samen te werken (Wolff & 
Van der Meulen, 2020).

Het blijkt dat de mate waarin we positieve gevoelens beleven op het werk sterk afhangt van onze relatie 
met andere mensen en dan vooral de kwaliteit van deze relaties. Als je vriendelijke relaties hebt op je 
werk, is er meer ruimte voor plezier, ongedwongen samenzijn en ontspanning. Dajo de Prins (2021) 
noemt een cultuur van vriendelijkheid als belangrijke voorwaarde voor plezier. Hij doelt daarmee op de 
kwaliteit van doodgewone contacten die we hebben op een werkdag. Als je op het werk vooral contact 
hebt met vriendelijke mensen voel je je beter dan met gehaaste collega’s die gestrest zijn en nors.
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Hieronder een paar vragen als uitnodiging om na te denken over het plezier dat jij ervaart in je werktaken 
en in de samenwerking met je collega’s.

c1E In hoeverre geef je zelf het goede voorbeeld als het gaat over plezier maken?

c1E Gebeuren er bij jullie regelmatig onverwachte dingen waarover je samen 
 kunt lachen? 

c1E Voel je ruimte om (samen) te lachen? 

c1E Vieren jullie genoeg op het werk? Niet alleen resultaten maar ook verjaardagen 
 en mooie ervaringen? 

Of je meer aandacht wilt geven aan plezier op je werk, dat weet alleen jij. Maak de volgende zin af en 
schrijf alles op wat je te binnen schiet. 

Plezier is wel/geen thema waar ik meer aandacht aan wil geven zodat ik meer werkgeluk 
ervaar, omdat...
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Handreikingen voor méér 

PLEZIER!

Hieronder vind je zes handreikingen die bijdragen aan méér plezier. Bepaal of er één bij zit die bij 
jou en je huidige werksituatie past. Op de volgende pagina’s lees je per handreiking een toelichting 
over hoe dan. 

WENS  F Leren focussen, bewuster en vaker vieren van je werk
RESULTAAT F Meer kwaliteit, verbinding én plezier in je werk

 F Bewuster en vaker vieren van je werk

 F Gebruik de PDCA+ cirkel 

 F Richt je persoonlijke aandacht en focus

 F Geef elkaar effectieve complimenten en spreek je waardering uit

 F Maak met ‘teamcrafting’ optimaal gebruik van elkaars krachten

 F Wakker het creatieve vuur in jezelf aan 
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PLANNING
Van jouw innerlijke 
kompas tot actie...

Je weet wat je nodig hebt om gelukkig(er) te 
werken. Waar je meer aandacht aan wilt geven.

De WOOP-methodiek die in dit hoofdstuk 
aan bod komt helpt je jouw indirecte werkgeluk-

doelen helder te formuleren en je persoonlijke 
actieplan te ontwerpen.



Met de WOOP-methode combineer je jouw droom met de werkelijkheid, zodat je jouw motivatie en ge-
drag in de juiste richting stuurt (Steenhuis & Overtoom, 2021). Het wordt ook wel een mentale strategie 
genoemd, wetenschappelijk bekend als ‘mental contrasting with implementation intentions’. 

Het is een 4-stappen methode waarbij iedere letter voor één stap staat: 

WENS  -  OPBRENGST  -  OBSTAKELS  -  PLAN

De WOOP-methode is vooral effectief voor korte termijn doelen en daardoor júist geweldig om toe te 
passen voor het werken aan werkgeluk. Kleine haalbare doelen stellen helpt jou om te blijven werken 
aan werkgeluk. Regelmatig een doel behalen maakt dat gelukshormonen (dopamine in dit geval) door 
je lijf blijven stromen. Dit fijne gevoel ervaren maakt het makkelijker voor jou om door te zetten op die 
momenten dat je het als moeilijk ervaart. 

Het plan heb je in een paar minuten af en is te wijzigen als de door jou bedachte strategie voor het beha-
len van die stappen niet lijkt te werken. Geen enkel plan is in beton gegoten. Het werken aan het plan laat 
je juist plezier beleven en groeien. 

4. 
Maak je eigen WOOP-plan

... en WOOP jezelf naar meer werkgeluk!
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Je hebt de moed om je eigen gelukskompas te 
volgen. In kleine stapjes – met vallen en opstaan – 

realiseer jij jouw plan. 

Geluk werkt aanstekelijk. Je werkt gelukkiger door 
anderen erbij te betrekken; werken aan werkgeluk 

maakt enthousiast en dat straal je uit naar collega’s.

Dit hoofdstuk geeft je inzichten over hoe je mét 
steun van je omgeving – structureel- kunt werken 

aan werkgeluk, zodat jij en je team samen floreren.
Want hoewel dit boek gericht is op jouw wensen en 

mogelijkheden, blijft werken aan werkgeluk een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Een ondersteunende werkomgeving is essentieel en 
die kan je best een beetje naar je eigen hand zetten.

GROEI
& BLOEI  



 5.1 REGEL SUPPORT 

Vanuit je WOOP-plan in actie komen. Dat is wat je wilt! Te vaak blijven mooie plannen vol verwachting op 
de keukentafel liggen. Zonde! Het blijft voor ons als mens ingewikkeld om opeens – zorgvuldig gepland 
- ander gedrag te vertonen dan je gewend bent. Of op een andere manier je aandacht te gaan richten. 
Zeker als de fysieke en sociale omstandigheden precies hetzelfde blijven. Ons brein houdt van gemak, 
oude patronen nemen de boel zonder moeite weer over. Reden genoeg dus om na te denken over welke 
support jij nodig hebt om je gedragsvoornemens ECHT uit te voeren. Bij ‘support’ hoort bijvoorbeeld 
emotionele steun, maatregelen, hulpmiddelen, triggers en interventies. Precies die steun die jou helpt 
het gewenste gedrag echt te verbinden met jouw leefwijze. 

Ben Tiggelaar (2018) geeft in zijn boek De Ladder op een eenvoudige manier aan waarom het regelen 
van ondersteuning zo belangrijk is bij gedragsverandering. Hij geeft daarbij aan dat zonder support de 
kans van slagen nihil is. Er is zelfs sprake van de verhouding 1 : 1 : 3.

1 DOEL  :  1 GEDRAGING  :  3 SUPPORTTECHNIEKEN
 

5. 
Op naar gelukkig(er) werken! 

Een geweldig plan dat je niet uitvoert, 
is evenveel waard als geen plan

- Ben Tiggelaar
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