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Welkom! Zorg dat je geluid aan staat. Als 

het goed is, hoorde je net muziek ● Vragen 

kun je stellen via de chat ● Je kunt het 

zwarte sprekersvenster verplaatsen met 

het knopje ‘dock’ zodat het niet over de dia 

staat ● Het webinar kan teruggekeken 

worden ● Pen en papier bij de hand? ●

Bekijk het webinar zoveel mogelijk staand! 





Werkgeluk 1. Basisvoorwaarden

2. Mindset



Gemiddeld werkgeluk in Nederland



Relatie werkdruk & werkgeluk



Balans



Stress mindset (uit Rethinking Stress: The Role of Mindsets in Determining the

Stress Response van Crum, Salovey & Achor - 2013)

Positievere mindset?

• Stressvolle situatie wordt als minder stressvol beoordeelt
• Omgang met stress gaat beter
• Gunstig effect op invloed van stress op welbevinden, (psychische) 

gezondheid en prestaties



Stress mindset (uit Rethinking Stress: The Role of Mindsets in Determining 

the Stress Response – Crum, Salovey & Achor – 2013)

Is die mindset te beïnvloeden? 

Onderzoeksgroep A 
• 3 filmpjes van 3 minuten over positieve effecten van stress 
• significant positievere mindset 
• minder negatieve psychische symptomen (somberheid, angst etc.) 
• betere werkprestaties



Zelftest 

ervaren 

stress



Zelftest ervaren stress

10 vragen

Antwoordmogelijkheden:

A: nooit

B: bijna nooit

C: soms

D: dikwijls

E: heel vaak

* PSS -10, ontwikkeld in Amerika _ Cohen



Ervaren stress
1. Hoe vaak ben je de afgelopen maand uit je doen geweest door iets dat onverwacht 
gebeurde?

2. Hoe vaak had je de afgelopen maand het gevoel dat je de belangrijke dingen in je 
leven niet onder controle kon houden?

3. Hoe vaak voelde jij je de afgelopen maand nerveus en gespannen?

4. Hoe vaak voelde jij je de afgelopen maand zelfverzekerd over je vermogen je 
persoonlijke problemen aan te pakken?

5. Hoe vaak had je afgelopen maand het gevoel dat dingen zo liepen zoals je wilde?

A = nooit B = bijna nooit C = soms D = dikwijls E = heel vaak



Ervaren stress
6. Hoe vaak had je de afgelopen maand het gevoel dat je niet om kon gaan met alle 
dingen die je nog te doen had?

7. Hoe vaak lukte het de afgelopen maand je ergernissen in je dagelijkse leven onder 
controle te houden?

8. Hoe vaak had je de afgelopen maand het gevoel dat je de dingen de baas bleef?

9. Hoe vaak maakte jij je de afgelopen maand boos om dingen die buiten je controle 
om gebeurden?

10. Hoe vaak had je de afgelopen maand het idee dat de moeilijkheden zich zo 
opstapelden, dat je ze niet meer aan kon?

A = nooit B = bijna nooit C = soms D = dikwijls E = heel vaak



Ervaren stress - score
A B C D E punten

1 0 1 2 3 4

2 0 1 2 3 4

3 0 1 2 3 4

4 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

6 0 1 2 3 4

7 4 3 2 1 0

8 4 3 2 1 0

9 0 1 2 3 4

10 0 1 2 3 4

totaal

0 t/m 13 punten

14 t/m 26 punten

27 t/m 40 punten



Wat beïnvloedt geluk? 

• Externe factoren

• Sociaal economische situatie 5%

• Emotionele situatie 10%

• Toeval 10%

• Interne factoren

• Genetisch 30%

• Leren en oefenen 20%

• Keuzes die je maakt 25%



Zelfdeterminatie

Competenties

AutonomieVerbondenheid

Werkgeluk!



Wat levert werkdruk….

• “Dat kan ik veel beter dan jij…”

Wat geeft werkgeluk….

• Kies de leuke dingen op je werk



Wat levert werkdruk….

• Geen nee kunnen zeggen

Wat geeft werkgeluk….

• Dankbaarheid uiten

• Elkaar complimenten geven



Wat levert werkdruk….

• Bemoeizucht

• Micromanagement

Wat geeft werkgeluk….

• Je passie volgen, doen waar je goed in bent

• Doelen matchen met competenties → flow!



Happy DO’s

1.Besteed tijd aan je hobby en plan dit in je agenda

2.Geef anderen regelmatig complimenten.

3.Elke avond bij avondeten beginnen met “inchecken”: 

waar werd jij vandaag meest blij van?

4.Aan het einde van de dag 3 dingen benoemen die jou 

energie hebben gegeven.

5.Stel regelmatig mensen om je heen vraag: Kan ik je 

ergens mee helpen?



MY HAPPY PLAN

Wie ben je? Waar

kom je voor uit bed? 

Is jouw glas halfvol?  

Wat wil je? Hoe zou

je gelukkiger in het 

leven willen staan?

Wat kan je? Heb je 

hiervoor zelf ideeën, 

mogelijkheden?  

Wie/wat heb je 

nodig? Hoe kunnen

anderen hierbij helpen? 

……………………………..……………………………..

……………………………..……………………………..

……………………………..……………………………..

……………………………..……………………………..



Waar kun jij 

vandaag nog mee 

aan de slag? →

Chat



Gelukkige 

dag 

gewenst!


