
Gelukkig Werken 
Stappenplan



Welkom! Leuk dat je de moeite neemt dit 
stappenplan te bekijken.

Mijn naam is Onno Hamburger. Vandaag heb jij geluk! Jij krijgt 
een aantal tools aangereikt om de regie te pakken als het gaat 
om jouw eigen werkgeluk. Daar kan je zelf en samen met jouw 
team mee aan de slag.

Ik zal je vandaag tijdens mijn presentatie meer vertellen over hoe 
je meer plezier, voldoening en zingeving kan ervaren in je werk. Ik 
gebruik daarbij voorbeelden uit mijn eigen werk en leven. 

Geniet ervan en veel plezier en werkgeluk toegewenst! 
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Ik volg 
daarbij een aantal stappen. 

Het onderstaande stappenplan heeft tot doel jou te helpen bij 
iedere stap even stil te staan. De bedoeling is dat je uiteindelijk 
zelf (en met jouw team) acties bedenkt waar mee je aan de slag 
kan.

Mijn ervaring is dat hoe meer energie je erin stopt de komende tijd 
hoe meer effect dit zal hebben. 

Onno Hamburger 



 

Het lijkt een beetje een rare start van een verhaal over werkgeluk maar mijn ervaring is dat niet gelukkig zijn in je werk jezelf veel informatie geeft over wat je niet moet doen. Ik was niet gelukkig op mijn werk in Aruba. Ondanks dat Aruba een prachtige plek is en ik dacht dat dit mijn droombaan was viel het enorm tegen. Dat heeft mij  
veel geleerd over wat ik niet prettig vind in het werk. Wat waren momenten in je werk dat jij het niet naar je zin had? Wat kan je daarvan leren als je daar nu op 
terugkijkt?

Stap 1| Wanneer was jij niet gelukkig in je 
werk? 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
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Stap 2 | De Gelukkig Werken Piramide

De Gelukkig Werken Piramide bestaat uit drie onderdelen.

Wanneer je kijkt naar jouw werkgeluk op dit moment; welke cijfers 
geef jij jezelf dan voor plezier, voldoening en zingeving in je werk?

Ik geef mijzelf het volgende cijfer op plezier:  ………….

Ik geef mijzelf het volgende cijfer op voldoening: …………….

Ik geef mijzelf het volgende cijfer op zingeving: ……………

Zie pagina 14-24 van het boek Gelukkig Werken voor meer 
achtergronden bij de Gelukkig Werken Piramide. Hier staat ook wat 
je kan doen om bepaalde onderdelen van jouw piramide te 
verhogen.
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Stap 3 | Cirkels van geluk en ongeluk

 

...........................................................................................

 

...........................................................................................

 

...........................................................................................

Zie pagina 27-33 van het boek Gelukkig Werken voor meer 
achtergronden bij deze cirkels van eigen leiderschap en 
slachtofferschap.

Wanneer ik terugdenk aan mijn tijd op Aruba dan merk ik 
dat ik de neiging heb de schuld van mijn "ongeluk" 
buiten mijzelf te leggen. Het kwam door mijn collega, de 
sfeer, etc. Dat voelt wel prettig. De ander of de 
omstandigheden de schuld geven. Maar als je daar te 
lang in blijft hangen kost het ook veel energie. Door de 
stap naar boven te maken (richting eigen leiderschap) 
kon ik zelf meer invloed hebben op mijn (werk)leven. 

Hoe werkt dat bij jou en wat heb jij te accepteren om de 
stap naar boven te maken?
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Stap 3 | Hier word ik gelukkig van in mijn 
werk

Waar word jij gelukkig van in je werk? Welke activiteiten 
kijk je naar uit, zorgen voor flow, geven voldoening en 
maken je trots wanneer je ermee klaar bent? 

Noteer de komende week alle activiteiten op een dag.  
Van welke activiteiten word jij gelukkig? Hoeveel procent 
is dat van je totale werk? Is dat 20 procent van je werk of 
meer dan zit je goed. Zit je daaronder dan moet je flink 
aan de bak. Onder de 20% heb je een grotere kans op 
burn-out. 

Neem ook de tijd om op een rijtje te zetten welke 
activiteiten jou werkgeluk geven en of je dat vaker kan 
doen. 

    

 
 

 
 
 

 
 

 
Zie pagina 71-93 van het boek Gelukkig Werken  voor 
meer achtergronden. Je vindt in dat  hoofdstuk ook 
een aantal praktische oefeningen 

 
om jouw eigen 

talenten en passies te achterhalen.
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Stap 4 | Wat doe je als je wint?

Stel jij wint de staatslotterij? Wat zou je doen met dat geld? 
Stel je wint € 5.000.000. 

Wat zou je veranderen in je leven? 

 

........................................................................................

De kans is natuurlijk klein dat je wint. Maar je weet maar 
nooit. Mocht je nu niet winnen kijk dan eens of je ook 
zonder geld jouw wensen kunnen vervullen. Of kijk 
welke waarden onder jouw wens liggen. Zou je 
bijvoorbeeld een bed & breakfast in Zuid Frankrijk willen 
starten? Waarom wil je dat? Wil je meer 
ondernemerschap, vrijheid of dienstbaarheid? Wellicht 
kan je dat nu ook al toepassen in je huidige werk.

 

.........................................................................................

 

Zie pagina 104-106 van het boek Gelukkig Werken 

 

voor meer achtergronden bij deze opdracht. 

 
 

Wat zou je veranderen in je werk? 
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Stap 5 | Positief vs negatief

Kritiek krijgt vaak veel meer aandacht dan complimenten. Dit 
heeft te maken met hoe onze hersenen werken. Negativiteit 
is ongeveer vijf keer zo sterk als positiviteit. Door extra 
aandacht te geven aan dingen die wel goed gaan, of 
complimenten die je krijgt, breng je dit weer in balans.

Welke complimenten kreeg jij vandaag van jouw collega’s?

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Zie pagina 71-93 van het boek Gelukkig Werken 

 

voor meer achtergronden over het toepassen van 

 

je 
kwaliteiten in jouw werk.
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Extra: ontspanningsoefening
Stress is niet ongezond, behalve als het zich opstapelt. 
Probeer daarom regelmatig pauzes in te lassen, waarin je rust 
kan vinden. Je kunt de volgende manieren toepassen:  door 
spierontspanningsoefeningen, HeartMath, yoga, meditatie of 
Tai Chi. Besef dat je voor jezelf de moeilijkste persoon bent 
om te managen, maar dat je het ook aan niemand anders kunt 
overlaten. Neem de tijd om voor jezelf uit te vinden hoe je het 
best je batterij kan opladen. 

Kijk op pagina 41 van het boek Gelukkig Werken voor een 
ademhalingsoefening.
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Extra: oefening met de piramide van werkgeluk
Zingeving: wanneer heb jij het gevoel dat je echt kunt 
bijdragen?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Voldoening: op welke manier zorg jij dat jij blijft leren? …
……………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Plezier: wat heb jij nodig om plezier in het werk te 
houden?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Tot slot  

Met de eerder genoemde stappen kun je zelf een eerste 
stap maken richting meer werkgeluk voor jezelf en 
jouw team. Het boek Gelukkig Werken biedt daarnaast de 
mogelijkheid om je nog verder te verdiepen in het onderwerp. 
Het is een praktisch werkboek met een aantal concrete 
stappen. Door deze te volgen kun je zelf invloed hebben op 
jouw werkgeluk. Zie hieronder de 7 stappen. Iedere stap 
wordt beschreven in een apart hoofdstuk. 

 

Veel leesplezier 
toegewenst!

Wil je nog meer artikelen en vragenlijsten gratis  
downloaden over werkgeluk? Ga dan naar 
www.gelukkigwerken.nl/download.
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http://www.gelukkigwerken.nl/download


 
 

Werkgeluk ambassadeur worden?Wil jij meer met werkgeluk? Via onze Gelukkig Werken Academy is het ook mogelijk een opleiding te volgen tot Gelukkig Werken Coach of (speciaal voor leidinggevenden) de mogelijkheid om Chief Happiness Officer te worden. Kijk dan even op onze website:www.gelukkigwerken.nl of neem even contact met ons op. 
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http://www.gelukkigwerken.nl/download
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