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WERKGELUK IN DE ZORG
VA N D R O O M N A A R M O G E L I J K H E D E N
Onlangs verscheen bij SAAM Uitgeverij het boek
Werkgeluk in de zorg, van droom naar mogelijkheden
geschreven door gezondheidswetenschapper, docent
en trainer Anne Brouwer. Met dit boek wil de schrijver
zorgprofessionals uitnodigen om op een ontspannen
manier na te denken over wat voor hen belangrijk is
om fijn te kunnen werken. Zodat ze meer regie ervaren op hun werkgeluk en er met collega’s over in
gesprek gaan. Anne: ‘Zo leer je elkaar beter kennen
en ontstaat er ruimte om vanuit je eigen kompas te
werken. Het is bewust geen studieboek, maar een
doe-boek, luchtig opgemaakt en geschreven vanuit
mijn passie om het werkvuur in de zorg te laten vlammen.’ Werkgeluk in de zorg geeft inzicht en praktische
handreikingen met voorbeelden uit de praktijk en is
bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zorgsector.
Praktische handreikingen
Het boek gaat in op vragen, zoals: Ben je tevreden in je werk, maar zou je met meer bezieling en vuur willen werken? Ervaar je vaak werkstress en verlang ja naar een betere werk-privébalans? Werk jij gelukkig en wil je weten hoe je dat kunt vasthouden? Anne: ‘Met dit boek
wil ik de lezer laten nadenken over wat voor hem of haar belangrijk is om fijn te kunnen werken. Wat maakt dat je na een lange werkdag met een voldaan gevoel naar huis gaat en nog
energie over hebt voor andere activiteiten? Met de praktische handreikingen gericht op vijf
specifieke thema’s: vitaliteit, voldoening, verbinding, autonomie en plezier kan de lezer direct
aan de slag. Deze thema’s krijgen in een zorgopleiding weinig aandacht, maar spelen juist in
het dagelijks werk een belangrijke rol.
‘Leg dit boek zichtbaar in de teamkamer zodat je het af en toe even kunt inkijken. Het nodigt
uit tot waardevolle gesprekken of pak het boek ’s avonds even als je thuis op de bank zit.’
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Over de auteur
Anne Brouwer (1975) is gezondheidswetenschapper met een verpleegkundige achtergrond.
Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring in de zorgsector in verschillende functies. Zo begeleidde
ze als kwaliteitsmanager meerdere audits in de ouderenzorg en de GGZ en nu leidt ze verpleegkundigen aan het HBO op. Samen met Saskia Walgemoed runt ze trainingsbureau Blooming voor trainingen en workshops gericht op Positieve Gezondheid. Annes primaire drijfveer
is mensen enthousiast maken én houden om in de zorg te werken.
Kennis delen op een eenvoudige en aansprekende manier is één van de middelen die ze daarvoor inzet. Anne heeft in 2020 samen met co-auteur Johanna Oosterbaan het boek Verpleegkundig leiderschap werkt! geschreven.
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Ben je tevreden in je werk, maar zou je met meer bezieling en vuur willen werken? Ervaar
je vaak werkstress en verlang ja naar een betere werk-privé balans? Werk jij gelukkig en wil
je meer weten over waar het vandaan komt en hoe je het kunt vasthouden? Antwoorden op
deze vragen – en nog veel meer – vind je in dit boek Werkgeluk in de zorg.
Het boek geeft inzicht en handreikingen over hoe je kunt werken aan jouw werkgeluk.
Voorbeelden uit de dagelijkse zorgpraktijk laten zien hoe je (samen met collega’s) op een
positieve manier kunt werken aan werkgeluk. Vanuit moedig, persoonlijk leiderschap en
meteen portie gerichte aandacht zijn er waardevolle stappen te zetten. Terwijl jij jouw werkgeluk vergroot, draagt dat ook bij aan het werkgeluk van collega’s. Geluk werkt nou eenmaal aanstekelijk.
Dit boek helpt je om met frisse en open blik naar je eigen werkgeluk
(én dat van je collega’s) te kijken:
● zodat jij je bewust bent van je eigen werkgeluk en er met collega’s over in gesprek gaat;
● zodat het inzicht dat je er zelf invloed op hebt, jou energie geeft en je activeert;
● zodat het besef dat jij niet overal invloed op hebt, je rust geeft.
Anne Brouwer deelt op een luchtige manier de rijkdom aan beschikbare kennis en ervaring
over Hoe je meer invloed krijgt op je eigen werkgeluk. Ze laat zien dat er, zonder werkgeluk
als doel na te streven, vele knoppen zijn waar je aan kunt draaien om je huidige werkzaamheden meer glans te geven. Met de vele praktische handreikingen gericht op vijf specifieke
thema’s: vitaliteit – voldoening –verbinding – autonomie – plezier kan je direct aan de slag.
Thema’s die tijdens een zorgopleiding weinig aandacht krijgen, maar juist in het dagelijks
werk een hele belangrijke rol spelen.
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Anne Brouwer (1975) woont in de Achterhoek met haar
gezin en is inmiddels al meer dan 25 jaar werkzaam in de
zorgsector. Ze is gezondheidswetenschapper met een verpleegkundige achtergrond. Haar primaire drijfveer is mensen
enthousiast maken én houden om in de zorg te werken. Kennis delen op een eenvoudige en aansprekende manier is één
van de middelen die ze hier graag voor inzet.
Samen met Johanna Oosterbaan schreef ze eind 2020 het
boek: Verpleegkundig Leiderschap Werkt! met daarin inzichten om invloed uit te oefenen op je werkomgeving. Recensies: ‘lekker leesbaar boek en toch super praktisch!’ en ‘veel
informatie waar je ECHT wat mee kunt. Veel boeken blijven
wollig, maar dit geeft echt handvatten. Super boek!’
In de slotparagraaf van dit boek Werkgeluk in de zorg deelt Johanna haar expertise over
moedig leiderschap. Onmisbare kennis om ook daadwerkelijk de gewenste stappen richting
gelukkig(er) werken te gaan zetten.
Met Saskia Walgemoed runt ze trainingsbureau Blooming waar je terecht kunt voor trainingen en workshops gericht op Positieve Gezondheid. Ook leidt ze verpleegkundigen op aan
het hbo.

♥ Wens van de auteur met dit boek: samen in gesprek over werkgeluk om het werkvuur in
de zorg te laten vlammen.

www.verpleegkundigleiderschapwerk.nl / www.trainingsbureaublooming.nl
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H E T W E R K V U U R I N D E Z O R G L AT E N V L A M M E N
Dit najaar verscheen bij SAAM Uitgeverij een nieuw boek van gezondheidswetenschapper,
docent en trainer Anne Brouwer, getiteld Werkgeluk in de zorg: van droom naar mogelijkheden. Een mooie aanleiding voor een gesprek met de auteur om meer te weten te
komen over de aanleiding en het doel van deze publicatie.

Anne, wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven?
De eerste aanleiding om dit boek te schrijven ontstond voor mij tijdens de lessen die ik geef
aan deeltijdstudenten HBO-verpleegkunde. Uit de gesprekken met hen merkte ik dat ze behoefte hebben aan handvatten om hun grenzen te verkennen, te benoemen en om bestaande
werkpatronen te helpen doorbreken. Om daarmee meer regie te ervaren op hun werkgeluk.
Ook merkte ik een keer dat er maar weinigen positief reageerden op mijn vraag wie in privétijd enthousiast over zijn of haar vak vertelt. Dat vind ik zo jammer! Want zonder dat het een
doel op zich is, kun je zelf veel doen aan je eigen werkgeluk. En wat werkgeluk of werkplezier dan precies is, dat is subjectief en verschilt per persoon. Maar feit is wel dat met plezier
werken aanstekelijk is. Meer werkgeluk voor de een, betekent meestal automatisch ook meer
werkgeluk voor de ander, of dat nu je collega of partner is.
I N T E R V I E W G A AT V E R D E R O P VO L G E N D E PA G I N A
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En toen? Hoe heb je handen en voeten kunnen geven aan het schrijven van dit
boek?
In 2020 volgde ik de opleiding tot werkgelukdeskundige bij Happy Office. De inhoud én het
enthousiasme waarmee het gebracht werd, hebben mij geraakt. Die inzichten over je eigen
invloed op werkgeluk wil ik in dit boek delen met andere zorgprofessionals. Bedoeld om hierover na te denken en met elkaar in gesprek te gaan. Omdat zij overdag zoveel geven aan de
ander en ’s avonds graag iets lezen dat aanvoelt als ontspanning, besloot ik tot een luchtig en
praktisch doe-boek met informatie, tips en soms een oefening. Het is een boek geworden dat
je stukje bij beetje kunt lezen en herlezen. Samen met creatief ontwerpster Lieke Kuijper is
bovendien veel aandacht aan het ontwerp besteed.
Je boek is dus geen theoretisch studieboek. Wat staat centraal in jouw boek?
Wat kan de lezer verwachten?
In mijn boek stimuleer ik de lezer om na te denken over wat voor hem of haar belangrijk is
om fijn te kunnen werken. Dat doe ik vanuit theoretische inzichten en voorbeelden uit de dagelijkse werkpraktijk. Want, wat maakt dat je na een lange werkdag met een voldaan gevoel
naar huis gaat? Met de vele praktische handreikingen gericht op vijf specifieke thema’s: vitaliteit, voldoening, verbinding, autonomie en plezier kan je als lezer direct aan de slag. Deze
thema’s krijgen in een zorgopleiding weinig aandacht, maar spelen juist in het dagelijks werk
een belangrijke rol.
Wat hoop je met dit boek te bereiken?
Dat de inhoud de lezer laat nadenken over wat voor hem of haar belangrijk is om fijn te
kunnen werken. En dat dit boek in ieder zorgteam gaat rouleren en helpt om het gesprek
met elkaar aan te gaan. Niet omdat je werkgeluk als doel moet nastreven, maar wel om te
durven uiten wat voor jou belangrijk is en wat je daarvoor nodig hebt. Mijn advies zou zijn
om dit boek een vaste plek te geven in de teamkamer zodat je het af en toe even kunt inkijken of neem het boek eens mee naar huis om ’s avonds door te bladeren als je op de bank
zit. ‘Werkgeluk’ is een positief vertrekpunt om als team mee aan de slag te gaan. Dan kan je
daarna met oprechte belangstelling voor elkaar hierover in gesprek. Werken aan meer werkgeluk is een proces dat tijd vraagt, een positief thema om samen mee aan de slag te gaan.
Ik hoop van harte dat mijn boek op die manier bijdraagt om het werkvuur in de zorg weer of
verder te laten ontvlammen.
Zorgmedewerkers zijn vaak echte doeners. Zitten zij wel op dit boek te wachten?
De meeste mensen die werken in de zorg doen dat vanuit hun hart. Ze zetten zich vaak voor
100 procent in voor de ander. De scheidslijn tussen zorgen voor de ander en daarbij je eigen
grenzen bewaken is geregeld een uitdaging, zeker als je werkdruk ervaart.
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Om met plezier en energie te blijven werken is het belangrijk je grenzen te bewaken en is
soms moed nodig om bepaalde keuzes te maken.
Kortom, je eigen kompas volgen kan lastig zijn. De laatste paragraaf in dit boek gaat daarom
over moedig leiderschap. Dat heb ik geschreven met Johanna Oosterbaan, met wie ik eerder het boek ‘Verpleegkundig Leiderschap Werkt!’ maakte. Eveneens een praktisch boek dat
bij vele zorgprofessionals op de deurmat is gevallen. We hebben er veel mooie recensies én
contacten aan overgehouden. Daarnaast heeft het onze passie gevoed. We hebben namelijk
ervaren dat er veel behoefte is aan het praktisch toegankelijk maken van kennis.

Anne Brouwer (1975) is gezondheidswetenschapper en docent verpleegkunde. Ze heeft meer dan 25
jaar ervaring in de zorgsector in verschillende functies. Zo begeleidde ze als kwaliteitsmanager meerdere audits in de ouderenzorg en de GGZ en nu leidt ze verpleegkundigen aan het HBO op. Samen met
Saskia Walgemoed runt ze trainingsbureau Blooming voor trainingen en workshops gericht op Positieve
Gezondheid. Annes primaire drijfveer is mensen enthousiast maken én houden om in de zorg te werken.
Kennis delen op een eenvoudige en aansprekende manier is één van de middelen die ze daarvoor inzet.
Anne heeft in 2020 samen met co-auteur Johanna Oosterbaan het boek Verpleegkundig leiderschap
werkt! geschreven.
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