
 

 

 

 

 

 

Compleet overzicht genoemde definities werkgeluk 
Zie blog: www.een10voorwerkgeluk.nl/leraar-leerling-werkgeluk  

Stap 1. Anderen en mezelf gelukkig maken 
Focus op anderen: 

 Dat studenten gaan nadenken, vragen hebben, in discussie gaan. 

 Goed contact met studenten en collega’s 

 Mooi om te zien hoe studenten zich ontwikkelen 

 Het gevoel dat je aan het eind van de dag iets hebt bijgedragen 

 Dat een student na een gesprek iets geleerd heeft, beseft dat ze iets geleerd heeft 

en daar gelukkig mee is. Dit  leidt dan ook vaak tot een betere scriptie. 

 Dat studenten kennis en vaardigheden opdoen en zich bewust zijn van hun 

leerproces. 

 Dat je het gevoel hebt dat je een bijdrage levert aan de maatschappij 

 Kennis uit je eigen onderzoek overdragen aan studenten, die mede daardoor een 

plek vinden in de samenleving. 

 Studenten de ruimte bieden om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen worden 

 Nu heb ik veel contact per email met buitenlandse studenten. Als ik ze dan in 

september in persoon zien dan is dat werkgeluk. 

 Dat je mensen helpt en de samenleving een beetje beter maakt. Dat wat je doet 

er toe doet. 

 Dat je dingen doet waarmee je de organisatie vooruit helpt 

 

Focus op geluk van mezelf: 

 Me thuis voelen op mijn werk. 

 Vrijheid om zelf tijd in te delen 

 Dat je gewaardeerd wordt 

 Leuke lieve fijne collega’s 

 Dingen doen die je leuk vindt en waar je goed in bent. 

 Dat je dingen doet die je zelf leuk vindt om te doen 

 Veiligheid, vrijheid en structuur 
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Stap 2. Je kracht en kwetsbaarheid ontdekken 
 

 

Ja, je leest het goed, ik hoorde geen enkele opmerking hierover. 

Stap 3. Speels en bewust leren 
 Studenten zijn steeds sneller afgeleid, na 30 minuten vinden ze alles saai. Ik vind 

het leuk om daar in uitgedaagd te worden, nieuwe onderwijsvormen te bedenken. 

 Fijne collega’s hebben waarmee je kunt praten, die je helpen en je goede 

suggesties geven 

 Innoveren door ideeën te combineren met empirisch onderzoek 

 Het proces van het ontdekken van antwoorden op mijn onderzoeksvragen 

 Lekker bezig zijn met ontdekken, praten, lezen, schrijven, dan ontstaan er nieuwe 

ideeën en dat geeft energie. De volgende stap is dan weer: kan je doen met die 

nieuwe ideeën? 

 Veel wat ik lees is weinig nieuws, maar als er maar een paar momentjes per dag 

zijn dat ik iets nieuws lees, dan is dat genoeg voor mijn werkgeluk. 

 De momenten dat ik denk: ‘zo had ik er nog nooit tegenaan gekeken’. 

Stap 4. Een doel hebben en genieten hier en nu 
 Het is hier mogelijk om mijn passie te volgen 

 Ik geniet van de vrijheid die ik heb in mijn werk 

 Het is fijn om te kunnen chillen en de tijd te nemen als dat nodig is 

 Als je ’s ochtends opstaat en zin hebt om naar je werk te gaan 

 


