
Hoeveel werkplezier is er in jouw bedrijf?

Tips om werkplezier te houden en er meer van te krijgen 

Werk prettig samen •Wees als leidinggevende open, duidelijk en eerlijk.
•Vraag veel van je medewerkers, maar niet té veel.
•Luister naar je medewerkers, naar hun ideeën over het werk en 

naar wat ze bezighoudt. 

Laat de signalen niet aan Als medewerkers last krijgen van stress, kun je dat aan ze merken.
je voorbij gaan Ze gaan zich anders gedragen. Worden stiller en trekken zich terug, 

juist sneller boos of overdreven teleurgesteld bij tegenslag. 
Signalen kunnen steeds groter worden en tot verzuim leiden. 
Ga in gesprek (en dat is meteen de volgende tip).

Ga in gesprek •Bespreek de signalen met je medewerker. 
bij signalen •Neem er tijd, rust en ruimte voor. Je kan beginnen met ‘ik-ik-jij’, 

bijvoorbeeld ‘ik zie de laatste tijd … (feitelijke signalen), ik maak 
me daar zorgen over, hoe is dat voor jou?’

Reageer rustig en Soms komt een medewerker ineens gestrest bij je. Hij kan dan
constructief als medewerker teleurgesteld zijn met een weinig samenhangend verhaal. 
gestresst bij je komt Wat kan je dan het beste zeggen:

- Kan je me vertellen wat er precies gebeurd is? (door een rustige 
toon nodig je de medewerker uit zijn emotie kwijt te raken en de 
details te geven; je oordeel laat je nog even liggen);

- Pas als de emotie er bij de medewerker af is kan je samen met 
hem kijken naar oplossingen. Hoe?

- Je kan direct met een oplossing komen als die er is en nog beter,
je kan hem eerst vragen om suggesties. Hiermee vergroot je zijn 
betrokkenheid.

- Hierna geef je eerst aan welke suggesties van de medewerker je 
WEL gaat doen en daarna welke suggesties jij hebt en wat je niet 
gaat doen. Hier is het moment om zo nodig je eigen oordeel te 
verwoorden.

Zet op een rijtje wat er aan de •Breng samen met je medewerker in kaart wat er aan de hand is 
hand is én wat wél goed gaat en óók wat wél goed gaat. Een lijstje dus met energievreters en 

energiegevers. Juist wat er goed gaat kan een buffer zijn om 
minder last van stress te hebben.  Zo werk je aan twee kanten.
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Geef meer complimenten Complimenten zijn een belangrijke energiegever. 85% van de 
feedback gaat over zaken die niet goed gaan en slechts 15% over wat
wel goed gaat. 

Stel vragen om verder Door vragen te stellen houdt een medewerker zelf de regie over 
te komen zijn werkdruk en werkplezier. En vragen helpen om de rode draad 

van het gesprek te bewaken. 
De belangrijkste vragen zijn:
- Wat is er precies aan de hand? wat gaat wel goed?
- Wat wil je bereiken? 
- Wat heb je tot nu toe geprobeerd? 
- Wat zou je nog meer kunnen doen?
- Waar zou ik bij kunnen ondersteunen?

Kies tussen aanpakken, Problemen aanpakken is logisch. En soms ook goed mogelijk. En
loslaten en vergroten. soms is het verstandiger om de problemen die niet op te lossen 

zijn te accepteren. De stress erover los te laten. En meer aan-
dacht geven aan wat wel goed gaat. Wat kiest jouw medewerker 
om te doen?

Moedig aan Weet dat je een goed voornemen minstens 21 dagen moet volhouden
voor het een nieuwe gewoonte wordt? Een plan voor meer 
werkplezier is een belangrijke stap… maar dan ben je er nog niet. 
Houd aandacht voor je medewerkers!

Stimuleer medewerkers Wie goed voor zichzelf zorgt, kan tegen een stootje en zit beter in 
om gezond te leven zijn vel. Bewegen, ontspannen, voldoende slapen en gezond eten 

en drinken is belangrijk. Enne… geef jij daar het goede voorbeeld 
al in? 

Meer informatie op www.oomt.nl


