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INLEIDING
Iedereen wil graag fluitend naar het werk gaan, maar toch kijkt
70% van de werknemers om zich heen naar een andere baan.
Voor werkgevers is het besef dat de medewerker op de eerste
plaats komt en dat hem een goede werkgeverservaring geboden
moet worden, de sleutel is om een topwerkgever te zijn en te
blijven. Of zoals Richard Branson zegt: ‘Clients do not come first.
Employees come first. If you take care of your employee, they
take care of your clients.’
Echter is het uiteindelijk niet alleen de werkgever die moet
bijdragen aan werkgelukkige medewerkers, maar is het vooral
aan de medewerker zelf. In dit artikel geven wij tips aan jou als
medewerker om je werkgeluk te vergroten.

WERKGELUK BEPAAL JE GROTENDEELS ZELF

ACHTERGROND

Wat is werkgeluk?
Medewerkers die zich betrokken en bevlogen voelen, zetten zich
meer in voor hun werk, de klant en hun collega’s. Hun productiviteit
ligt hoger en het verloop en ziekteverzuim is lager. Voldoende
onderzoeken hebben inmiddels het verband tussen blije
medewerkers en een succesvol bedrijf aangetoond. En voor een
werknemer is het uiteindelijk ook weer een stuk leuker om bij een
succesvol bedrijf te mogen werken. Win-win dus!
Werkgeluk is een samenloop van allerlei omstandigheden waar zowel
een werknemer als een leidinggevende invloed op kunnen
uitoefenen. Er zijn alleen geen eenduidige definities te vinden voor
‘werkgeluk’. Wat gelukkige medewerkers volgens ons vaak typeert
zijn termen als bevlogenheid, energie, positieve gedachten en hoge
betrokkenheid. Onze definitie voor werkgeluk is dan ook: datgene
doen waar je blij van wordt, je volledig op je kwaliteiten kunnen
inzetten in je werk, daar voldoende waardering voor krijgen en vol
overgave en enthousiasme je werk doen.
.

WERKGELUK IS: BLIJ WORDEN VAN JE WERK!

ZORG GOED
VOOR JEZELF
VERGROOT JE ZELFKENNIS

ZET JEZELF OP DE EERSTE PLAATS
In het vliegtuig wordt niet voor niets
gezegd dat je eerst je eigen zuurstofmasker
op moet zetten om vervolgens je kinderen
of anderen te helpen. Zo werkt het ook in
het dagelijks leven. Eerst voor jezelf zorgen
door goed te slapen en voldoende te
bewegen. Maar ook door jezelf wat vaker
‘uit’ te zetten en vooral meerdere keren per
dag te lachen.

TIPS:
Doe elke dag minimaal 1 ding van je
"leuke dingen" lijstje
Beweeg minimaal 30 minuten per dag
Activeer je creatieve brein
Leg de lat niet te hoog voor jezelf
Sta stil bij kleine momenten die ertoe
doen
Ga een lekker uit je dak!
Doe iets aardigs voor een ander
Vergelijk jezelf niet met anderen
Gun jezelf rust na een drukke werkdag
Neem je eigen gedachten serieus. Wat
willen ze je vertellen?
Houd eens een geluksdagboek bij

BEPAAL WAT
BELANGRIJK IS
WAT DOET ER VOOR JOU
TOE?

WAT VIND JE BELANGRIJK?
Denk met regelmaat eens na over wat echt
belangrijk voor je is en bepaal voor jezelf of
je hier ook voldoende mee bezig bent.
Bekijk vervolgens ook eens hoeveel je
hiervan gemeen hebt met je werkgever. Is er
veel of weinig overlap? Vind je meer dan drie
waarden niet terug bij je werkgever, Ga dan
eens met ze in gesprek en ontdek of er
mogelijkheden zijn voor verandering. En
misschien is het wel tijd voor een nieuwe
baan.

STEL DE VOLGENDE VRAGEN EENS:
Wat vond je als kind echt leuk om te
doen?
Hoe ziet je droombaan er uit?
Wat doe je op een ideale werkdag?
Met welk salaris ben je tevreden?
Is je werk-prive balans op orde?
Welke onderdelen van je huidige baan
kun je zeker wel en absoluut niet missen?
Hoe wil je herinnerd worden als je
terugkijkt op je werkende leven als je 95
bent?
Wat betekent zingeving voor jou?
Welke bijdrage wil je geleverd hebben?

STA POSITIEF
IN HET LEVEN
POSITIVITEIT GEEFT ENERGIE

GEBRUIK DE POSITIEVE ENERGIE
Allereerst is het belangrijk te beseffen dat
plezier maken een keuze is. In plaats van
snel te klagen over wat niet goed gaat, kun
jij veranderen door een positieve houding
aan te nemen. Het ligt niet altijd aan de
ander of jij het naar je zin hebt op je werk.
Jij kunt ervoor kiezen om meer plezier in je
werk te hebben. Als je de dag positief
afsluit door te bedenken waar je dankbaar
voor was, ga je lekker(der) slapen en sta je
positiever op.

TIPS:
Doe eens iets extra's zonder dat ernaar
gevraagd werd
Vier altijd elk succes op je werk met
collega's
Zie je werk als iets positiefs en haal er
voldoening uit
Klaag niet te snel over wat er niet goed
gaat, maar zet het om naar een positieve
actie
Besteed veel aandacht aan de dingen die
goed gaan, geef complimenten!
Kies ervoor om meer plezier in je werk te
hebben
Omring je met mensen die je energie
geven
Blijf niet worstelen met schuldgevoelens

GEBRUIK JE
TALENTEN
BENUT EN ONTWIKKEL
TALENT
DOE WAT JE GOED KUNT
Waar ben jij echt goed in en kun je dit
voldoende inzetten in je werk? Ga vooral
het gesprek aan met je leidinggevende om
dit in kaart te brengen en misschien andere
elementen uit de functie meer te belichten,
of om juist iets anders te gaan doen.
Als je doet waar je goed in bent en daar ook
nog eens geld mee kunt verdienen, sla je
twee vliegen in een klap. Want er is niets zo
leuk als fluitend naar je werk gaan, omdat
jij met jouw talent bijdraagt aan de groei en
het succes van de organisatie. Merk je dat
je niet meer gelukkig bent, ga het gesprek
aan met je leidinggevende. Er is niets zo
frustrerend als te blijven werken voor het
geld en elke dag doodongelukkig naar je
werk gaan. Doe iets met je (on)geluk!

TIPS
Vraag aan je collega waar zij jouw
talenten ziet
Doe de persoonlijkheidstest
16personalities
Doe eens iets extra's zonder dat hier naar
gevraagd werd
Neem tijd voor (nieuwe) hobby's
Zet je in en doe je best
Benut elke dag een aantal talenten
Wees niet bang om fouten te maken
Wat wil je nog leren?

ONDERBOUWING
Werkgeluk is een actueel thema voor werkgevers en werknemers. Er
bestaan diverse modellen om werkgeluk te beschrijven en om te ze
te meten. Wij zijn fan van de 12 van Warr en Clapperton. Zij stelden
de 12 geluksfactoren op, op basis van wetenschappelijke literatuur.
12 factoren van werkgeluk:
De mate van invloed die je hebt op hoe je werkdag er uit ziet
(autonomie)
Gebruik kunnen maken van je sterke kanten, je kwaliteiten
De mate van uitdaging, waarbij ‘gemiddeld lastig’ het beste is
Veel afwisseling, maar ook weer niet zoveel dat het stress
oplevert
Weten wat er van je verwacht wordt
Voldoende en prettige sociale contacten
Een passend salaris
Veilige en plezierige werkomgeving
De mate van waardering voor het werk door jezelf en anderen
Een goede baas
Voldoende toekomstperspectieven
Een organisatie waar je eerlijk behandeld wordt
Wij hebben deze factoren verwerkt in onze whitepaper en aangevuld
met tips uit onze eigen ervaring.

OVER
SV WERKT
SV Werkt is het Platform voor de Young
Professionals binnen de sociale zekerheid
SV Werkt biedt haar young professionals alle ruimte om te starten
met werken in de sociale zekerheid of de carrière hier verder uit te
bouwen.
Via ons ga je aan de slag bij uiteenlopende opdrachtgevers zoals
gemeentes, UWV, Arbodiensten en verzekeraars. En alles wat je
daarbij nodig hebt, staat voor je klaar.
Werken in de sociale zekerheid bij SV Werkt betekent dat je kiest
voor een sterke groeicurve in diversiteit, opleidingen en
ontwikkeling, met de zekerheid dat je er niet alleen voor staat en je
hebt een vaste baan.

SV College
Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij onze medewerkers
ondersteunen in hun loopbaan. Daarom hebben we onze eigen
kennisbank. Met een divers aanbod van kennisonderwerpen die jou
helpen bij het maken van keuzes, zorgen voor persoonlijke
ontwikkeling en in het vergroten van je vakkennis en vaardigheden
binnen de sociale zekerheid.

FOLLOW
US
Niets missen?
Volg onze LinkedIn Pagina

We delen regelmatig informatie op LinkedIn met
interessante webinars, whitepapers en blogs.

SV Werkt
Tel: 079 363 4411
info@svwerkt.nl
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