
Veerkracht

Positief

Aandacht

Vertrouwen

Energie

Leiderschap

Creatief
Rust
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Kennismaking: Wat brengt je hier?

Vertrouwen 
&

Verbinding

Voorgezet 
onderwijs

Onder-
steunend

Primair 
onderwijs

Leiding-
gevend
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“Van werkdruk naar werkgeluk”

MINDFULNESS

⏏

“Versterk je mentale 
veerkracht”

STRESS

✖

“Een andere kijk op 
stress en druk”

JOB CRAFTEN 

ì

“Verander de baan 
die je hebt in de baan 

die je wilt” 
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Waarom Werkdruk naar Werkgeluk?

Huidige situatie werkende Nederlanders :
14%  • heeft burn-out klachten
40 % • ervaart werkdruk
55% • van verzuim is stress gerelateerd
67% • wil eigenlijk een andere baan

We brengen een groot deel  leven door op ons werk, 
hoe zorg je dat je weer/meer gelukkig wordt van je werk?
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Stress en werkdruk
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Evolu&e en stress

Stress

A

B
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Stress maakt ons primitief

ØVechten
ØVluchten
ØBevriezen

Automatische piloot, rechtlijnig, zwart wit, 
tunnel visie, kortaf, negatief, reageren vanuit 
emotie.

© well-bee 2017In werk © well-bee 2018



Stug aan het doorgaan  of Lekker aan het werk

Neemt energie
Motivatie van buiten
Doorgaan, doorgaan

Het werk moet af
Tunnel visie

Stress en druk

Geeft energie
Motivatie van binnenuit

Balans
Werken in flow

Overzicht
Plezier en geluk

Waar sta jij  op dit moment je werk?
Druk, druk, 0  --- 10 Vol energie 5 min

Waar sta jij in je werk?
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Mindfulness
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Wat is mindfulness?
Definitie mindfulness (Jon Kabat-Zinn):

• aandacht voor het hier en nu
• bewust
• zonder oordeel
• met mildheid
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Waarom mindfulness?

Bewust Zijn
Observeren

Bewust handelen
Rust & reflec5e
Keuze modus

Open

Onbewust Doen
Automatische piloot

Geprogrammeerd

Leren Pauzeren …..
en Bewust Reageren

Neocortex Limbisch system
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Wat bepaalt geluk?

10% 1. Omstandigheden
40 %2. Bewust gedrag
50% 3. Aanleg/Genen
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Sprankel moment in je werk?

Wat was een sprankelend moment in je werk ?²
Wat maakte het sprankelend?²
Wat was het effect op jou en de ander?²
Hoe heb je zelf aan dit moment bijgedragen?²
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Jobcraften, sleutelen aan je baan!

©well-bee 2018

Sta je aan het stuur of werk je op 
de automatische piloot?



WERKZAAMHEDEN

RELATIONEEL

MENTAAL

SITUATIE / CONTEXT
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Werkzaamheden

Meer-minder- niet meer
Taken:

die energie gevenü

waar je talenten liggenü

die je sterke punten en ü

talenten laten groeien
delegeren/ of niet meer doenü
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Relationeel

Samenwerking zoekenü

Ondersteuning en feedback vragenü

Kiezen met wie je contact zoekt en wanneerü

Contact zoeken met gelijkgestemdenü
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Mentaal
üKies waar je je aandacht op wil richten
üVeranderen vanuit een wens ipv een probleem
üKoppel werkzaamheden aan het hogere doel
üKijk wat werkt en versterk dit
üStart met een positieve intentie
üGebruik positieve taal: 

moeten---mogen/kiezen
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Context
Verander je omgeving: lokaal, bureau, thuisü

Werk naast de methode met de tools die je ü
prettig vindt: natuur, ict, spel, beweging, muziek, 
etc
Kies hoe je de dag en de lessen indeelt zodat ü
het aansluit bij de leerlingen en bij jezelf.
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Spelregels?
Positiefü

Neem verantwoordelijkheid ü

Blijf in verbindingü

Jij weet zelf het beste hoe en wat je kan ü
veranderen op het werk en wat niet
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Top 10 Werkgeluk 
Pre$ge collega's/goede werksfeer•
Pre$ge werkzaamheden •
Goede leidinggevende•
Goede balans tussen werk en • privé
Gevarieerd werk•
Het gevoel dat het werk zinvol is•
Het gevoel met jouw bijdrage een wezenlijk verschil maakt•
Deel uitmaken van een succesvol team•
Erkenning krijgen voor je prestaBes•
Een goed salaris •

Bron Onno Hamburger en Ad Bergsma (2011) Gelukkig werken. 
Amsterdam, Boom Nelissen 
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Wat ga jij morgen anders doen om je 
werkgeluk te versterken?
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“Bedankt voor je aandacht”

www.well-bee.nl
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