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WERKGELUKKIG?





wordt vaak beschreven als je gelukkig voelen
op je werk. Met werkgeluk is veel te winnen.
Werkenden worden er niet alleen blij van:
geluk op de werkvloer zou ook goed zijn voor
de productiviteit van de werknemers. En
ziekteverzuim tegen gaan. De vragen die het
bij ons oproept zijn: wat ís werkgeluk? en
hoe creëer je werkgeluk? 

Wij zijn zes trainees van de Toekomst van
Brabant. In ons traineeprogramma is veel
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
werkgeluk. Op basis van onze eigen
ervaringen, interesses en ideeën hebben we
dit tijdschrift voor jullie gevuld. Wij zijn op
verkenning gegaan naar wat werkgeluk is,
hoe je het creëert, hoe je het behoudt en ook
of verschillende generaties deze vragen
anders beantwoorden. 

We hopen dat dit tijdschrift je inspireert om
bij jezelf, je huisgenoten, collega’s en 
 vrienden na te gaan wat werkgeluk voor jou
betekent. Sta je er wel eens bij stil? Weet je
wat jou gelukkig maakt in je werk? In dit
tijdschrift vind je leestips, luistertips en
kijktips om je te helpen bij deze zoektocht.
Eén ding kunnen we al wel verklappen:
werkgeluk betekent voor iedereen iets
anders en heeft voor iedereen andere
grenzen. 

Veel leesplezier!

Demi, Emmy, Gina, Jozefien, Koen en Wesley
Toekomst van Brabant, lichting 2019-2021
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P A G I N A  D R I E  |  W E R K G E L U K K I G ?



P A G I N A  V I E R |  W E R K G E L U K K I G ?

In gesprek met

FRIDY

DUTERLOO

Heb je lef en moed nodig om werkgeluk na te jagen? 
Ja, het komt je niet aanwaaien. Dat is niet erg. Werkgeluk ervaar je als je werk
doet waar je goed in bent en waar je hart naar uitgaat. Dan moet je regelmatig
nieuwe keuzes durven maken. Het vertrouwde durven loslaten. Vaak is geld
daarbij een belemmering voor mensen omdat ze financiële verplichtingen
voelen en hebben. Ik denk dat met een basisinkomen veel meer mensen
werkgeluk ervaren en meer kunnen betekenen. Dan is er een basis om de
vrijheid te voelen jezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe keuzes te maken.
Weer op avontuur te gaan.

Fridy is Transformator en communicator        

Behoort tot de pragmatische generatie               

Heeft als passie de kracht van verhalen             

Werkgeluk voor haar is: de vrijheid om te
voelen en om mijzelf te blijven
ontwikkelen             

Je vindt haar via: Hart voor verhalen |
Tekst - Concept - Advies

https://www.hartvoorverhalen.nl/
https://www.hartvoorverhalen.nl/
https://www.hartvoorverhalen.nl/
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Zeg je daarmee dat iemand meer kan betekenen als iemand gelukkig is in
het werk en op de juiste plek?
Ja, 100 procent. Want je presteert beter als je je gelukkig voelt, doet waar je
goed in bent en waar je hart naar uit gaat en nieuwe dingen wil en kan leren.
Dat wil niet zeggen dat ik de hele dag loopt te stralen, maar ik ervaar wel elke
dag momenten waarop ik ontzettend blij ben. Als er financiële druk afgaat,
dan denk ik dat mensen veel meer vrijheid voelen om nieuwe keuzes te
maken. Bovendien ervaar je minder stress omdat je vrijheid voelt. Daardoor
slaap je beter, kun je creatiever zijn, zorg je beter voor jezelf et cetera. Allemaal
factoren die meespelen in levensgeluk én in de output die je levert. Eigenlijk
is werken topsport. Dan telt elke factor.

Ben je door de jaren heen gelukkiger in je werk
geworden?
Ja, zeker. 
En dat komt door?
Ik weet meer, heb al het nodige geleerd en
ervaren. En tegelijkertijd heb ik nog steeds het
gevoel dat alles kan en mag. Dat gevoel is
fantastisch. Ik heb alleen maar meer plezier. Dat
gun ik iedereen.

Welke tip heb je dan voor ons?
Blijf jezelf trouw, investeer in je talenten en als je baan niet meer goed voelt,
ga weer op avontuur. En hoewel dat in het begin heel eng lijkt, valt dat altijd
mee. Laat zien wat je te bieden hebt. En vraag eventueel hulp. Het is helemaal
fijn als je iemand naast je hebt, die je voedt en steunt in dit - soms ook
spannende - proces. Het is belangrijk dat we blijven investeren in mensen.

"Blijf jezelf trouw, investeer in je talenten en als je baan niet
meer goed voelt, ga weer op avontuur." - Fridy Duterloo



Werkgeluk kent geen vaste definitie.
Onderzoekers, managers en coaches kijken
op veel verschillende manieren naar het
concept en naar wat werkgeluk veroorzaakt.
Wij gingen op onderzoek uit en nemen jou
mee in onze zoektocht naar wat werkgeluk
is en wat eraan kan bijdragen. Met behulp
van een aantal doorklikpagina’s hopen we
jou te triggeren en aan het denken te zetten.
Ga je mee op zoek?

Levert jouw werk geluk op? En hoe gelukkig
zijn verschillende beroepsgroepen? Dit
onderzoek probeert hier antwoorden op te
geven. Interessant als je je wil verdiepen in
wat geluk op je werk inhoudt. Lees meer
over werkgeluk in het algemeen door op de
link hieronder te klikken! 
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WAT IS 

WERKGELUK?

Werkgeluk is van alle tijden. Tegelijkertijd geeft het ook een bepaalde luxe aan.
Naast het salaris dat je ontvangt, moet het ook nog bijdragen aan jouw geluk.
Hoe groot die invloed is, dat hangt ervan af hoeveel jij uit je werk haalt. Dat is
voor iedereen anders, wel is het nu meer onderwerp van gesprek. Is het
tijdsgeest of jouw directe omgeving die jou aanzet tot nadenken over
werkgeluk? En denkt iedereen er hetzelfde over? Lees in de link onderaan de
pagina meer over de relatie tussen werkgeluk en generaties. Of pak het laatste
medewerkerstevredenheidsonderzoek van jouw organisatie er eens bij; hoe
wordt werkgeluk in jouw organisatie benaderd en kijken jouw jongere of
oudere collega's daar hetzelfde tegenaan? 

Lees hier meer!
Generatieverschillen op de werkvloer: een systematische analyse
van een mythe | Gedrag & Organisatie (gedragenorganisatie.nl)

Lees hier meer! 
Het effect van werk op geluk en van geluk
op werk | Trends in HR

https://www.gedragenorganisatie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/GO-29-1-3/Generatieverschillen-op-de-werkvloer-een-systematische-analyse-van-een-mythe
https://www.trendsinhr.nl/het-effect-van-werk-op-geluk-en-van-geluk-op-werk/
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Het actief zoeken naar ruimte om binnen jouw functie het maximale eruit te
halen en/of het werk naar jouw hand te zetten op een manier die jij prettig
vindt, wordt ook wel jobcrafting genoemd. Vaak gaat dit natuurlijk in overleg
met collega's of je  leidinggevende. Het is een manier om actief met werkgeluk
bezig te zijn en het gesprek erover te voeren met jouw collega's. 

Zie jij onderdelen in je werk die je graag anders zou organiseren, omdat het je
beter ligt, jouw talenten dan beter uit de verf komen of vanwege de win-win
situatie die je ermee creëert? 

Volgens hoogleraar Ad Bergsma, psycholoog en geluksonderzoeker, kom je bij
de kern van werkgeluk als je antwoord hebt op de volgende vraag: ‘Heb jij het
gevoel dat je er op je werk toe doet?' Ga het eens bij jezelf na. Het antwoord op
die vraag is een aanzet om werkgelukkiger te worden. Durf je eerlijk tegen
jezelf te zijn en een stap richting meer geluk op je werk te zetten? Hoe
belangrijk is het om moedig te zijn?

Lees hier meer!
Wat is job crafting en hoe hervind je jouw werkgeluk hiermee?
(workjuice.nl)

#werkgeluk=
Tussen het werken door
knuffelen met mijn poes
Keesje

#werkgeluk=
samenwerken met
collega's 

#werkgeluk=
Werken aan mijn
leefomgeving en mooie
ruimtelijke projecten
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Lees hier meer!
Moed is nodig om authentiek te zijn (heart4happiness.nl)

https://www.workjuice.nl/job-crafting/
https://heart4happiness.nl/moed-is-nodig-om-authentiek-te-zijn/


Demi van Noorloos

"...dat je je talenten in kan zetten
op je werk. Dat je iedere dag zin

hebt om uit je bed stappen en
aan de slag te gaan."

Wesley van der Heijden 

Jozefien Govers 

"...met plezier mijn talenten benutten
en in mijn kracht staan, zodat ik van
toegevoegde waarde kan zijn en hier
tegelijkertijd van kan genieten."
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"...werk doen dat er toe doet voor de
mensen en de wereld om je heen."

W E R K G E L U K  V O O R  M I J  I S . . .  
zes trainees over wat werkgeluk voor hen betekent

https://www.linkedin.com/in/demi-van-balen-124051107/
https://www.linkedin.com/in/wesley-v-994a6910b/
https://www.linkedin.com/in/wesley-v-994a6910b/
https://www.linkedin.com/in/jozefien-govers/
https://www.linkedin.com/in/jozefien-govers/


Koen Wilsing 

"...geen stilstaand doel, maar
een voortdurende persoonlijke

zoektocht naar voldoening,
betrokkenheid en het leveren

van een bijdrage aan een
groter doel.”

Gina Theunissen 

Emmy Nellissen
"...het gevoel dat mijn werk de wereld
mooier maakt."
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"...met plezier in de ochtend de deur
uitgaan en in de avond voldaan
thuiskomen, na een dag
samenwerken met collega's waarin
iedereen de ruimte kreeg om zijn of
haar talenten in te kunnen zetten
voor een gezamenlijk doel."

W E R K G E L U K  V O O R  M I J  I S . . .  

https://www.linkedin.com/in/koen-wilsing-7b161172/
https://www.linkedin.com/in/koen-wilsing-7b161172/
https://www.linkedin.com/in/gina-theunissen-25959b58/
https://www.linkedin.com/in/gina-theunissen-25959b58/
https://www.linkedin.com/in/emmy-nellissen/


En we zijn met velen, hoeveel Nederlanders zullen tussen 1980 en 2000
geboren zijn? (Volgens Wikipedia 3,2 miljoen). En dat werkgeluk. Volgens mij
zijn 'de millennials’ starters op de werkvloer. Zijn zij dan allemaal op zoek naar
de juiste werkplek en werkgeluk? Wikipedia heeft geen idee wat werkgeluk
precies is, en ik eigenlijk ook niet. Dus heb ik andere bronnen moeten
raadplegen.

Deze zoektocht is niet geheel toevallig. Ik ben namelijk anderhalf jaar geleden
begonnen met een traineeship De Toekomst van Brabant, juist omdat ik de
perfecte werkplek wil vinden. Dit traineeship doe ik met 42 andere trainees,
het is een traject van 2 jaar waar we werkervaring op mogen doen op drie
verschillende werkplekken én op zoek gaan naar persoonlijke drijfveren,
talenten en valkuilen. Dus mijn eerste stap was te rade gaan bij de andere
trainees, wat is werkgeluk voor hen? Het resultaat daarvan vind je in dit
tijdschrift. 

IK BEN EEN MILLENNIAL

EN IK BEN OP

WERKGELUKJACHT! 
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Ik ben een millennial en ik wil je graag
meenemen in mijn zoektocht naar
werkgeluk. Maar wat is een millennial
eigenlijk? Ik ben mijn zoektocht
gestart op Wikipedia (dat is blijkbaar
iets wat millennials doen) en vond het
volgende: “De millennials (Generatie Y)
zijn een demografische generatie,
volgend op de generatie X. Door
onderzoekers en in de media worden
de geboortejaren van deze generatie
gelegd tussen de vroege jaren 1980 en
de late jaren 1990 tot vroege jaren
2000.” Oké, met mijn geboortejaar 1992
behoor ik dus tot de generatie Y. 

DE GEDACHTEN VAN EEN TRAINEE OVER WERKGELUK

https://detoekomstvanbrabant.nl/


Maar eigenlijk streven wij allemaal naar iets wat we nog niet gevonden
hebben. Daarom heb ik de eerste collega die ik tegenkwam op mijn
werkplek ook gevraagd naar werkgeluk. Kort antwoord: geen tijd en/of
interesse. Agenda is te vol en waarom zou ik stilstaan bij wat mij gelukkig
maakt.
 

"BEN IK TE VEEL OP ZOEK? VERWONDER IK MIJ TE
VAAK? DURF IK KEUZES TE MAKEN? MÓET IK

KIEZEN?"
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Ik gaf niet op (millennials nemen geen genoegen met nee) dus heb ik verder
gezocht naar de échte experts (Manny Moerman en Fridy Duterloo), die graag
tijd vrij wilden maken om mij in deze zoektocht te helpen. Twee enthousiaste,
energieke uurtjes verder, heb ik meer vragen dan antwoorden. Ben ik te veel
op zoek? Verwonder ik mij te vaak? Durf ik keuzes te maken? Móet ik kiezen?
Heb ik genoeg lef om werkgeluk na te streven? Is werkgeluk maakbaar? Heb
ik autonomie en regie over mijn eigen bestaan? 

vanuit zijn/ haar intrinsieke motivatie, dan wordt de wereld toch alleen maar
beter en mooier? Is dat niet waarom wij als millennials zo op zoek zijn naar
werkgeluk en betekenisvol werk? Daarnaast zou ik het ieder individu gunnen
om gelukkig te zijn in alle aspecten van het leven, waar werkgeluk een groot
onderdeel van is. Misschien snap ik wel waarom Wikipedia geen uitleg heeft
over werkgeluk, het is immers voor iedereen anders.

Laten we elkaar helpen in deze zoektocht. Sta open voor de ontdekkingstocht
naar werkgeluk, ga met anderen het gesprek (open en oprecht) aan over wat
voor hen werkgeluk betekent. Laten we anderen inspireren om hun eigen
verhaal compleet te maken, of in ieder geval iets completer dan het nu is. Mijn
zoektocht naar m�n werkgeluk is in ieder geval nog niet ten einde...

En dan merk ik: dat is juist de kern van
werkgeluk. Want werkgeluk is niet een
stilstaand doel, maar een voortdurende
zoektocht. Als millennial jaag ik iets na
wat lastig te grijpen is, neem ik nooit
genoegen met de huidige situatie. Wil
ik altijd beter worden in wat ik doe. Is
dat verwend? Misschien moet ik blij zijn
met wat ik heb en waar ik sta, in plaats
van altijd zoeken naar (persoonlijke)
groei. Maar als iedereen gaat werken 
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In gesprek met

MANNY

MOERMAN
Lifecoach voor hoogopgeleide millennials        

Behoort tot generatie X              

Heeft als passie Portugal           

Werkgeluk voor haar is: het besef dat wat
ik goed kan én leuk vind om te doen
bijdraagt aan meer zelfvertrouwen en
levensgeluk bij degene tegenover mij.   

Je vindt haar via: Millennial Coach | Dé
coach voor hoogopgeleide Millennials 

Kijken verschillende generaties op een andere manier naar werkgeluk?
Ja. Dat kan ik zeker beamen. Mijn ouders hebben altijd vol wanhoop tegen mij
gezegd: "Manny, waarom moet je nou je werk leuk vinden? Je hoeft daar toch
niet gelukkig in te zijn?" Dat waren mijn ouders. Ik zelf heb mij heel lang
verplicht gevoeld om te werken en iets gedaan wat ik kon op basis van mijn
kwaliteiten. Ik werd er niet heel gelukkig van. Werkgeluk gaat om meer dan
het benutten van je kwaliteiten, dat werd me wel duidelijk. 

Als je kijkt naar generaties zelf, wat mij is opgevallen in de zeven jaar dat ik
actief coach, is dat het voor millennials enorm belangrijk is dat de talenten
aansluiten op het werk dat ze doen en dat ze daarmee ook een bijdrage
leveren aan het doel van de organisatie. Het doel, het bestaansrecht, de ‘why’,
om met Simon Sinek te spreken. Er moet een connectie mee zijn. Daar
moeten ze zich wel senang bij voelen.

https://www.hartvoorverhalen.nl/
https://www.hartvoorverhalen.nl/
https://www.hartvoorverhalen.nl/
https://www.millennialcoach.nl/
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Wat heeft een millennial nodig om werkgeluk te ervaren?
Wat ik veel tegenkom is de behoefte aan een democratisch leidinggevende.
Dat is afhankelijk van iemands persoonlijkheid, maar dat kom ik wel veel
tegen. Dus iemand die gewoon vertelt hoe het zit, die veel ruimte geeft en die
verantwoordelijkheden geeft. Maar die wél beschikbaar is voor vragen, 
 twijfels: waar moet ik zijn, hoe moet ik dit aanpakken. Het gaat meer naar het
coachende toe. Een ander belangrijk criterium is de mate waarin millennials
ervaren dat het werk aansluit bij de waarden die zij voor zichzelf hanteren.

Wat is ervoor nodig om een beweging te starten
en mensen mee te nemen in de zoektocht naar
werkgeluk?
Het begint met een vraag. Een oprechte,
authentieke, open vraag. Als je die stelt, dan komt
er vrijwel altijd een antwoord. En als er inhoudelijk
geen antwoord komt, dan zit er een belemmering
bij de ander en dat is niet erg. Ga geen antwoord
eisen. Komt er wel een antwoord, dan kun je samen
gedachten en ervaringen delen. Zo ontstaat een 

beweging. Dan gaan mensen nadenken. En als je nadenkt over wat vind ik
nou eigenlijk leuk in mijn werk, dan is de volgende vraag: waar merk ik dat
aan? Ga ik lachen? Slaap ik beter? Hoe merk ik dat in mijn gedrag, houding, in
wat ik voel? Dus altijd de diepere laag opzoeken. Dat doe je waarschijnlijk niet
in een toevallig gesprekje bij de koffieautomaat, dus zoek elkaar er echt voor
op. Neem er regelmatig de tijd voor. Je kunt alvast beginnen bij jezelf!

"Het begint met een vraag. Een oprechte, authentieke, open
vraag. Als je die stelt, dan komt er vrijwel altijd een

antwoord." - Manny Moerman



Afgelopen jaar stond de wereld op z’n kop. Ons werk en onze werkplek
veranderden drastisch. Werken kreeg een nieuwe dimensie. We werkten
vanuit huis; slaapkamers, woonkamers en zolders werden omgetoverd tot
werkplekken. Collega’s zagen we digitaal en onze huisgenoten werden onze
‘nieuwe collega’s’. Alles was anders dan we gewend waren. Hoe gaan we om
met deze verandering? Wat betekent dat voor ons werkgeluk?

Het kantoor was een gecontroleerde werkomgeving waar je elkaar zag, sprak,
inspireerde en/of bezighield. Thuis is dat wel anders. Hoe zorg je er als
organisatie voor dat je ook in de toekomst – waarin we veel meer thuis zullen
werken – ook nog zicht houdt op je collega’s? 

In verbinding blijven staan met je werk is belangrijk voor werkgeluk en het
werkklimaat in een organisatie. Dit staat momenteel onder druk; werkgeluk is
geen vanzelfsprekendheid voor iedereen. Het werkklimaat is waarschijnlijk
blijvend veranderd. De voor- en nadelen van het thuiswerken hebben we
inmiddels ondervonden en hebben we met z’n allen inmiddels aardig onder
de knie. De combinatie van thuis en op kantoor werken is de toekomst. Het
werkklimaat van de toekomst leren we langzaamaan kennen, maar we zijn het
ook nog aan het verkennen met elkaar. Het is het belangrijk dat iedereen mee
kan in deze ontwikkeling. Hoe zorg je voor een werkende aanpak en dat
verbondenheid met elkaar behouden blijft; op kantoor, maar zeker ook in onze
eigen werkbubbel?

Wij als trainees zijn al een paar keer van organisatie gewisseld en zijn jong, fit,
digitaal vaardig, maar missen soms de kennis, kantoorroutine en sfeer. Hoe
blijven we van elkaar leren en stimuleren we elkaar continu om ons werkgeluk
te vinden én te behouden?

Werkgelukkig word je niet alleen, dit doe je samen. Help ons mee om
werkgeluk verder onder de aandacht te brengen. Creëer, stimuleer, faciliteer
het werkgeluk voor jou en je collega’s en deel die successen. De trainees jagen
dit aan in de deelnemende organisaties. Doe met ons mee, stimuleer het
gesprek en blijf in contact! 
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Werkgeluk in de toekomst

op kantoor én thuis



Je vormt een alliantie van collega’s die zich hard maken voor werkgeluk. 
Met deze groep zet je werkgeluk blijvend op de agenda, van werkvloer tot
directiekamer.
Je zorgt voor onderlinge verbondenheid tussen collega’s die op afstand van
elkaar werken. 
Je maakt het gesprek tussen collega’s over wat werkgeluk voor hen is
mogelijk. 
Met ludieke activiteiten doorbreek je de sleur en geef je het gesprek over
werkgeluk een nieuwe impuls. 
De opbrengsten uit deze gesprekken breng je tot uitvoering in overleg met
P&O en directie. 
Kortom: jij bent diegene die ervoor zorgt dat collega's na gaan denken over
hun eigen werkgeluk. 

Je bent een verbinder, doener en kritische denker. 
Kennis vinden we wat minder belangrijk, de juiste instelling daarentegen is
heel belangrijk. 
Je durft tegen heilige huisjes te schoppen en bouwt ze daarna ook mee
anders op. 
Je bent creatief ingesteld. 

Werkgeluk ambassadeur 
Uitdaging: werkgeluk is een ondergeschoven kindje op de (digitale) werkvloer.
Ben jij de ambassadeur die er samen met collega’s voor zorgt dat werken bij
jullie een stuk prettiger is? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?
Jouw belangrijkste opdracht in deze functie is het structureel agenderen van
het onderwerp werkgeluk. In deze tijd van thuiswerken zorg je voor verbinding
onderling. Als werkgeluk ambassadeur ben je iemand die het gesprek over
werkgeluk op gang brengt en op gang houdt. Je haalt de behoeften bij
collega’s op. Je bent iemand die op creatieve manieren collega’s meeneemt in
nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer. 

Werkzaamheden:

Wat breng je mee? 

Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met je leidinggevende en onderzoek wat de
mogelijkheden zijn. 

Breng jij werkgeluk verder

in jouw organisatie?!
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“Ik ben gelukkig in mijn werk omdat ik samenwerk met fijne collega's en ze mij
respecteren om wat ik doe.”   Werkgeluk levert 66% minder ziekteverzuim op 

"In de basis ben je echt verantwoordelijk voor je eigen werkgeluk. Om te zoeken naar een plek en
een functie waar jij je talenten kwijt kunt en waar jij blij van wordt."
werknemers dat hun werkgever aanraadt aan anderen is tijdens de coronacrisis
gestegen. Dit suggereert dat oprechte aandacht voor mensen enorm wordt
gewaardeerd. 

Het percentage 

"Het levert je wat op als je met anderen bespreekt dat je niet 
gelukkig bent in je werk." Werkgeluk levert 300% meer innovatie op 
ontzettend blij worden als ik een productieve dag heb gehad met ontzettend leuke
gesprekken, niet eens per se met resultaten. Maar dat je het gevoel hebt dat je echt iets
hebt  bijgedragen."

"Ik kan echt

"Veertig procent van de verschillen in geluksgevoel tussen 
mensen zijn toe te schrijven aan genetische verschillen." - Geluksprofessor Meike
Bartels van de VU “De zoektocht naar werkgeluk begint met een authentieke, open vraag”
“Autonomie op mijn eigen bestaan zorgt ervoor dat ik – ook in mijn werk – geluk ervaar” 
‘Ik ben gelukkig in mijn werk omdat ik de vrijheid heb om mijn eigen werk in te
vullen. Als ik niet gelukkig ben in mijn werk,  dan weet ik dat ik hier zelf een hand
in heb.’ “Werkgeluk begint bij jezelf!” 
solistisch was maar ik ben er achter gekomen dat ik gelukkig wordt van werken met een
team en dat elkaar aanvult."

"Ik dacht altijd dat ik heel

“Werkgeluk zet mensen in hun kracht” 

is de subjectieve voldoening met het eigen leven als geheel 
Geluk 

"Het gaat niet om generaties 

maar om in welke levensfase je zit."  "Door elkaars talenten aan te spreken ervaar

 je meer werkgeluk." “Luister naar de ander en geef jezelf de ruimte. Dat is contact
leggen en inspiratie opdoen” "Werken is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers 

ophangen".

Q U O T E S
E N  

C I J F E R S

P A G I N A  Z E S T I E N |  W E R K G E L U K K I G ?

Om dit magazine over werkgeluk te maken hebben we verschillende collega-
ambtenaren geïnterviewd en zijn we op onderzoek uitgegaan. Hieronder lees je
quotes uit de interviews en leuke weetjes over werkgeluk! 



Duizelt het je van alle gedachten over werkgeluk? 
Luister dan onze pondercast: een podcast om eens diep bij na te denken.
We stellen je vragen die je kunnen helpen op je zoektocht naar werkgeluk.
Tussen elke vraag heb je een minuutje om na te denken, met een muziekje
op de achtergrond.

Luister de pondercast via:
https://open.spotify.com/episode/6glHau9XxppOIROOX0ufp5?
si=gESete_AT4-NbU-soNI52w&utm_source=native-share-menu

PONDERCAST: OP ZOEK

NAAR WERKGELUK
Ponder + podcast = pondercast 

*Credits voor de gebruikte liedjes: “Jingle Jazz” en “If I Can’t Dance It’s Not My Revolution” van Quantum Jazz via 
www.freemusicarchive.com
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fepisode%2F6glHau9XxppOIROOX0ufp5%3Fsi%3DgESete_AT4-NbU-soNI52w%26utm_source%3Dnative-share-menu&data=04%7C01%7Cdm.van.noorloos%40breda.nl%7Cb466f3d32c014a2dd1e308d900c6aa13%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C637541675513303306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F%2F%2FcUhkWWSLmq96K6y1jOyZgFWws8ornNhrqoh875IQ%3D&reserved=0


KIJKTIPS

LEESTIPS

LUISTER
TIPS

Jortcast #267: Werkgeluk - NPO Radio 1

Podcast over werkgeluk - Een overzicht van alle
afleveringen. (aenova.nl)

De Happy@Work Podcast - Empowerment Company

Podcast Luisteren (PodNL): #onderwegnaarWerkgeluk

Pondercast
(https://open.spotify.com/episode/6glHau9XxppOIROO
X0ufp5?si=gESete_AT4-NbU-
soNI52w&utm_source=native-share-menu)

De vier pijlers van werkgeluk - NRC (account
vereist)

Het effect van geluk op werk en van werk op
geluk - 2018r-fulln.pdf (eur.nl)

De Vier Pijlers van Werkgeluk - Happy Office

Job satisfaction - Wikipedia

The chief happiness officer - TVOO-2020-02-
06-Chief-Happiness-Officer.pdf
(gelukkigwerken.nl)

En dan zegt je baas: ‘Hoe vind je zélf dat het
gaat?’ - NRC (account vereist)

Generatieverschillen op de werkvloer: een
systematische analyse van een mythe |
Gedrag & Organisatie
https://core.ac.uk/download/pdf/90990698.p
df

Webinar: Focus op je werkgeluk -
https://www.youtube.com/watch?
v=YNYqV3HAPeg

Waarom werkgeluk en duurzame
inzetbaarheid niet werkt - Arjen Banach -
YouTube

 
Jobcrafting wetenschappelijk
benaderd -
https://positiveorgs.bus.umich.
edu/wp-
content/uploads/Crafting-a-
Job_Revisioning-
Employees.pdf

Boek: Nieuwe generaties in
vergrijzende organisaties - Aart
Bontekoning

Boek: Wij gaan op berenjacht -
Michael Rosen

P A G I N A  A C H T T I E N |  W E R K G E L U K K I G ?

https://www.nporadio1.nl/podcasts-uitgelicht/26913-jortcast-267-werkgeluk
https://aenova.nl/2020/09/24/podcast-over-werkgeluk/
https://www.empowermentcompany.nl/happywork-podcast/
https://www.empowermentcompany.nl/happywork-podcast/
https://podcastluisteren.nl/pod/onderwegnaarWerkgeluk
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fepisode%2F6glHau9XxppOIROOX0ufp5%3Fsi%3DgESete_AT4-NbU-soNI52w%26utm_source%3Dnative-share-menu&data=04%7C01%7Cdm.van.noorloos%40breda.nl%7Cb466f3d32c014a2dd1e308d900c6aa13%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C637541675513303306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F%2F%2FcUhkWWSLmq96K6y1jOyZgFWws8ornNhrqoh875IQ%3D&reserved=0
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/04/de-vier-pijlers-van-werkgeluk-a3127925
https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub2010s/2018r-fulln.pdf
https://happyoffice.nl/de-vier-pijlers-van-werkgeluk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Job_satisfaction
https://gelukkigwerken.nl/wp-content/uploads/2020/06/TVOO-2020-02-06-Chief-Happiness-Officer.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/13/en-dan-zegt-je-baas-hoe-vind-je-zelf-dat-het-gaat-a4015820
https://www.gedragenorganisatie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/GO-29-1-3/Generatieverschillen-op-de-werkvloer-een-systematische-analyse-van-een-mythe
https://www.youtube.com/watch?v=OqF7DeLHmIk


H O U D O E  E N
B E D A N K T
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Je bent aangekomen bij de laatste pagina van dit tijdschrift. Wij hebben
genoten van de verkenning die we gedaan hebben, hopelijk heb jij genoten
van hetgeen we ervan verzameld en opgeschreven hebben. 
We hopen dat dit tijdschrift je geïnspireerd heeft om bij jezelf, je collega’s, je
huisgenoten en je vrienden na te gaan wat werkgeluk voor jou betekent. Heb
je er, misschien wel door een van onze artikelen of podcasts, bij stilgestaan? Ga
je dingen nu anders aanpakken? Ga je het gesprek over werkgeluk nu vaker
aan (met jezelf én met collega’s)?

Wij vonden het een inspirerende zoektocht en verkenning en hopen de
beweging bij jou in gang te hebben gezet. Misschien wel door een kleine
prikkeling.

We willen op deze plek een aantal mensen bedanken die tijd en energie
vrijgemaakt hebben om ons te helpen dit tijdschrift te creëren. 
Manny Moerman, millennial coach, dank voor je tijd en de herkenning in je
verhalen en ervaringen! 
Fridy Duterloo, transformator en communicator, dank voor je tijd en
enthousiasme. Wat een energie heb jij weg te geven en te delen! 
Collega's die zijn geïnterviewd over werkgeluk uit verschillende organisaties,
bedankt voor de inspirerende gesprekken die geleid hebben tot een bladzijde
vol mooie quotes!

Mocht je op ideeën gekomen zijn, mocht je met vragen zitten, mocht je
contact met ons willen opnemen: wij denken graag met je mee en zijn altijd
op zoek naar jouw ideeën, ervaringen en verhalen!
https://detoekomstvanbrabant.nl/

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdetoekomstvanbrabant.nl%2F&data=04%7C01%7Cdm.van.noorloos%40breda.nl%7C5c3ddd67c3e74951a13108d8f8e31152%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C637533001426869819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R9hDnmfLYmP4dcAYUdTd4G7MLuHMkMawyBLdhBTE3fw%3D&reserved=0



