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InnSense Group

Life Sciences - 2013

“Commerciële” zorg:
• Clinical Research
• Market Access
• Medical
• Consultancy & commercial
• Zorgprojecten

Healthcare - 2020

• Reguliere zorg en 
zorgprofessionals:
– Artsen
– Verpleegkundigen

Bieden van perspectief, begeleiden bij keuzes



Wat is 

Werkgeluk? Wat wil 

ik?

Wie ben 

ik?

Wat kan 

ik?

Stappenplan

Gaan voor een 

carrière met 

Werkgeluk



Hoe gelukkig ben je op je werk 

nu?

Vul een cijfer in op schaal van 0 tot 10 (10 is het hoogst)



Hoe gelukkig wil je zijn op het 

werk?

Vul een cijfer in op schaal van 0 tot 10 (10 is het hoogst)



Werkgeluk 2021
• Werkgeluk 2021: 7.1 (hetzelfde gebleven)

• Doel werkgeluk cijfers: 8.1

• Dalende vitaliteit, minder bevlogenheid, toename burn-out

• Bij volledig thuiswerkende werknemers is het werkgeluk het laagst



Ik geloof dat het 

mogelijk is om te 

doen waar je goed 

in bent en wat je 

leuk vindt

Hoe dan?



Wat is 

Werkgeluk?



Werkgeluk is niet 

maakbaar, maar 

wel stuurbaar

Werkgeluk is hoe 

je omgaat met de 

omstandigheden

Werkgeluk is, de 

verbinding met 

jezelf opzoeken



Waar hangt geluk vanaf?



10 gelukkigste 

landen
1. Finland

2. Noorwegen

3. Denemarken 

4. IJsland

5. Zwitserland

6. Nederland

7. Canada

8. Nieuw Zeeland

9. Zweden

10. Australië

Bron: World Happiness Report



25% van de Nederlanders heeft 1 of 

meerdere dagen per week een 

slechte dag op zijn / haar werk.

Bron: STEDA Research ism HappinessBureau 2017





Wat levert werkgeluk jou 

op?

Goed voor jezelf (voldoening, betere prestaties, 

minder stress, vrolijker, vitaler, creatief), 

Goed voor het team (sfeer, samenwerking)

En uiteindelijk tevreden patiënten/cliënten!



Wat levert werkgeluk de 

organisatie op?

Gelukkige werknemer = gelukkige klanten = omzet



Hoe vergroot je je 

werkgeluk?



Ontdek je ideale baan

Wat wil ik?

Wie ben ik?

Wat kan ik?

Welke 

stappen zet 

ik?



Wat maakt jou gelukkig op het 

werk?

Noteer dit:

• zoveel mogelijk

• praktisch



Wat maakt jou minder gelukkig 

op het werk?

Noteer dit:

• zoveel mogelijk

• praktisch



Hoe ziet jouw ideale 

werkdag eruit?



Welke factoren zijn 

bepalend?

Introduktie 5 geluksfactoren













Waar zou je meer 

van willen?



Bespreek in 

tweetallen waar 

je meer van wilt 

en hoe je dat 

gaat / kan doen.







Ontdek je ideale baan

Wat wil ik?

Wie ben ik?

Wat kan ik?

Welke 

stappen zet 

ik?



Waarom doe je wat je doet?



Waar maak jij het verschil?



Wat zijn je waarden?





Ontdek je ideale baan

Wat wil ik?

Wie ben ik?

Wat kan ik?

Welke 

stappen zet 

ik?



Wat zijn jouw 

talenten?

Wat gaat je 

makkelijk af?

Wat geeft je 

energie?



Wat zijn jouw kwaliteiten?





Wat waren jou interesses in 

je kindertijd?



Wat zijn je succesmomenten in je 

baan?



Ontdek je ideale baan

Wat wil ik?

Wie ben ik?

Wat kan ik?

Welke 

stappen zet 

ik?





Welke stap ga je nemen?



Welke 3 actie's ga 

je doen de 

aankomende 2-3 

maanden?

1................................

2................................

3...............................



Met al deze 

ingrediënten 

kun je jouw 

loopbaan vorm 

geven --->

SUCCES



Pak zelf de regie!



Netwerken



Meekijken, meelopen



Ga in gesprek met teamleider, 

loopbaancoach, recruiter, HR



Klinkt dit als muziek in de oren?

Meld je aan voor onze workshop of coaching



Mogelijkheden voor team en individu



Doe mee en maak kans op een gratis 

workshop Werkgeluk voor je team of 1- op 1 

coaching.

Laat je visitekaartje of anders achter, dan zullen wij eerdaags 

bekend maken wie de winnaar is.





Praktische tips
• Talenten van jouw en je team in kaart brengen en meer gebruiken

• Complimenten kaarten en geluksmomenten op-het-werk-muur

• Werkgeluk Bingo

• Workshop Werkgeluk en meten werkgeluk in team

• Tijdens performance gesprekken doelen voor werkgeluk maken 

ONLINE:

• Naar Rome lopen

• Iedereen houdt een week een succes bij en stopt dit in een pot. Aan het einde van de 
week houden jullie online borrel event waarin je de successen deelt met elkaar

• Bingo online met echte cadeautjes

• Pub quiz online met echte cadeautjes

• De eerste 5 min van een online meeting bewegen met zijn allen

• Elk uur 5 min pauze

• Start een meeting met een succes



Wat is 

Werkgeluk? Wat wil 

ik?

Wie ben 

ik?

Wat kan 

ik?

Stappenplan

Gaan voor een 

carrière met 

Werkgeluk





Contact gegevens: Marjolein Kempes

06-18464357 

marjolein.kempes@innsense.nl


