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MICROFOON OP MUTE

VRAGEN KUNNEN TUSSENDOOR IN DE CHAT

VERGEET NIET TE LACHEN ☺
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Organisatie met een 

unieke spirit waar 

persoonlijke 

ontwikkeling van 

mensen centraal staat







Waar word jij Gelukkig van?

Het Wat en Waarom van Werkgeluk.

Aan de slag met werkgeluk in de organisatie!

WAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN?



GELUKKIG WERKEN…KAN DAT?
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QUIZ



Hoeveel uur spenderen we gemiddeld in 
ons leven aan werk?

A. 50.000 uur

B. 85.000 uur

C. 140.000 uur
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Op welke dag is de kans op een 
hartaanval 11% hoger?

A. Maandag

B. Woensdag

C. Zaterdag
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Hoeveel mensen zijn (zeer) tevreden 
met hun werk?

A. 31%

B. 56%

C. 72%
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Hoeveel mensen zijn bevlogen 
in hun werk?

A. 11%

B. 22%

C. 38%
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Hoeveel mensen kampen met burn-out 
klachten? 

A. 1 op de 6

B. 1 op de 24

C. 1 op de 53
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IEDEREEN KAN GELUKKIG 
ZIJN 

OP HET WERK! 





WAT IS GELUKKIG WERKEN?
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Science of happines at work – Iopener



Individu Organisatie

Gelukkig Werken

is 
tweerichtingsverkeer



Individu Organisatie

Gelukkig Werken

is 
tweerichtingsverkeer



Gea Peper

3 april 2018

OPLEIDING TOT 
WERKGELUKDESKUNDIGE –
DAG 1 WAT MAAKT JOU 

GELUKKIG OP JE 

WERK?



Vertel over één 
van je beste 

ervaringen op 
het werk tot nu 

toe. 

Kies een 
moment waar je 

heel gelukkig 
van werd!



RELATIES
& PRESTATIES



STERKE KANTEN







Individu Organisatie

Gelukkig Werken

is 
tweerichtingsverkeer



Individu Organisatie

Gelukkig Werken

is 
tweerichtingsverkeer



Individu Organisatie

Gelukkig Werken

is 
tweerichtingsverkeer



WAAROM IS GELUKKIG WERKEN 
BELANGRIJK?
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HET IS BETER VOOR JOU 

Veerkrachtiger      Gezonder                 Betere              Creatiever       Betere             Blije

samenwerking                              prestaties    klanten

én voor de organisatie !



☺ presteren tot 27% beter dan hun collega’s

☺ verzuimen ook 27% minder

☺ zijn 32% meer betrokken bij de organisatie

☺ zijn 46% meer tevreden met hun baan

☺ hebben een aandeel in het ‘spel’

☺ verkopen 10% meer

☺ staan positiever in de organisatie

☺ werken beter samen met collega’s

☺ zijn 200% klantgerichter

☺ komen met ideeën om processen, producten en diensten te verbeteren

☺ doen wat nodig is om verwachtingen te overtreffen

Ruut Veenhoven Het rendement van geluk - Inzichten uit wetenschap en praktijk







WAT IS DE ROL VAN HR BIJ WERKGELUK?



Werkgeluk 
als basis



Werven en
verwelkomen



Cultural Fit 

• Competenties

• Kernwaarden

• Missie en Visie



Purpose / Kindness / Engagement
*PERK model, Universiteit van Berkley



Onboarding – de cijfers

• Inwerken in de functie van 
medewerkers duurt 8 tot 10 
maanden

• Medewerker vervangen: tussen de 
16% en 22% van bruto jaarsalaris
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Tips voor een
goede OnBoarding

✓Goede begeleiding

✓Betrokkenheid directie

✓Begin met pre-boarding

✓Definieer contactmomenten

✓Zorg voor…. 



Een warm welkom…









Gehoord worden

Luisteren

Waardevolle feedback 

Betrokkenheid

“It is not the hearing that improves 
life, but the listening.”
Mihály Csíkszentmihályi







Tips voor “luisteren”

✓Organiseer het, het gaat niet vanzelf

✓Geef een terugkoppeling

✓ Vraag om Feedback & Feedforward 

✓Wees transparant:   Met de juiste en
complete informatie kunnen komt betere
feedback en ook feedback geven aan de 
organisatie

✓ Creëer een veilige omgeving





Ontwikkelen



Bijdrage leveren / Talenten kennen en inzetten / Competentieontwikkeling



Bijdrage leveren
- Doelen stellen en behalen
- Positieve feedback krijgen





Tips voor ontwikkeling

✓ Stel heldere doelen, die ambitieus en
bereikbaar zijn

✓Geef (positieve) feedback op gedrag en
resultaat

✓ Laat mensen hun talenten ontdekken en
inzetten

✓ Investeer in het verbeteren van 
competenties en kennis

✓ Creëer een dialoog in plaats van beoordeling

✓Maak werkgeluk onderdeel van je dialoog 



67

• Welke vragen over werkgeluk kan je in 
je ontwikkelgesprek opnemen?

• Overleg in een Break-out room



Tips voor gesprek

✓Wanneer ervaar jij plezier in je werk?

✓Met welke collega’s werk je graag samen en waarom? 

✓Aan welk groter doel draagt jouw werk bij? 

✓Welke (persoonlijke) doelen heb je behaald? 

✓Welke successen heb je gevierd? 



Draagvlak 



10 tips voor meer draagvlak? 

1. Zet de Pet op van je baas 

2. Voorzien van de juiste informatie, 
resultaten laten zien

3. Doe wat past bij je eigen organisatie

4. Zorg voor ambassadeurs

5. Vraag en organiseer feedback 

6. Begin klein in je eigen team

7. Neem de tijd

8. Vier successen

9. ………………….

10. Vergeet nooit te lachen ☺





https://www.icm.nl/ww/
Bedanken
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