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2. Woord vooraf…

Super tof dat je dit E-boek hebt aangevraagd! Met dit E-boek krijg je direct 

toegang tot de sleutels voor het optimaliseren van jouw werkgeluk. 

Waarschijnlijk stel je jezelf op dit moment de vraag: 

“HOE KAN IK GELUKKIG(ER) ZIJN IN MIJN WERK?”  

Je bent daarin niet de enige Young Professional. Misschien is dit namelijk wel de meest 

gestelde coachvraag in onze praktijk van Bureau YOP. Uit onderzoek weten we dat werkgeluk 

de belangrijkste werkbehoefte voor Young Professionals is (Bron: Young Professional 

onderzoek 2014 over werkgeluk) en dat het verschil tussen behoefte en realiteit groot is. 

Young Professionals in loondienst scoren namelijk maar een magere 6 op werkgeluk.  

Het antwoord op deze vraag is niet altijd even makkelijk te vinden. Dit heeft grotendeel te 

maken met het feit dat gelukkig zijn een subjectief begrip is en dat werkgeluk vaak voor 

iedereen weer wat anders betekent. Waarbij bijvoorbeeld de ene medewerker heel gelukkig 

wordt van het verkopen van producten of diensten, wordt de andere medewerker heel 

gelukkig van het analyseren van cijfers.  

Er bestaat dus niet zoiets als een universele formule voor het optimaliseren van je 

werkgeluk. Toch is er de afgelopen 10 jaar veel onderzoek gedaan naar het thema werkgeluk 

en weten we inmiddels welke elementen bijdragen aan meer  

werkgeluk en welke aspecten juist ons werkgeluk belemmeren.  
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Op basis van dit wetenschappelijke onderzoek is de Happiness at Work survey ontwikkeld 

door Nic Marks. In deze survey worden de 40 elementen bevraagd die het meest van invloed 

zijn op ons werkgeluk (zie ook http://www.haws.nl). Wij hebben van deze survey de 25 

belangrijkste elementen voor Young Professionals geselecteerd (op basis van het Young 

Professional onderzoek 2014) en samengebracht in een werkgeluk test speciaal ontwikkeld 

voor Young Professionals. 

Voordat je verder leest, willen je vragen om alvast antwoord te geven op onderstaande vraag: 

Als je denkt aan het werk dat je doet, vind je dan over het algemeen dat 

je gelukkig bent als je aan het werk bent?  

Geef jezelf een rapportcijfer van 0 – 10. Dit antwoord geeft inzicht in hoe het ervoor staat 

met jouw werkgeluk op dit moment. Ben je tevreden met dit cijfer? Zo ja, gefeliciteerd! Leg 

dan dit E-boek weg en inspireer je vrienden en collega’s bij het optimaliseren van hun 

werkgeluk. Als je niet tevreden bent met het jouw cijfer, lees dan vooral door in dit E-boek. 

In het eerste deel van dit E-boek kun je deze test voor jezelf invullen. Hierdoor krijg je direct 

inzicht in hoe je scoort op de 10 werkgelukgebieden. Zie hieronder voor een visuele weergave 

van deze werkgelukgebieden. 
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In het tweede deel van dit E-boek gaan we uitgebreid in op de 10 verschillende 

werkgelukgebieden en geven we je concrete tips om jouw werkgeluk per werkgebied te 

optimaliseren.  

In het derde deel van dit E-boek vertellen we je graag meer over ons Bureau YOP en de 

verschillende vormen van coaching die we aanbieden. Mocht je behoefte hebben aan 

professionele hulp bij het optimaliseren van je werkgeluk dan ben je bij ons van harte 

welkom voor een persoonlijk coachingstraject. 

Voor nu wensen we je heel veel plezier bij het invullen van de werkgeluktest en heel veel 

mooie en nieuwe inzichten voor het optimaliseren van jouw persoonlijke werkgeluk. 

Met inspirerende groet,

Gidi Heynens en Rosalie Met 

Bureau YOP 
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5. Uitdaging

Boeiend werk gaat over werk doen waardoor je intrinsiek gemotiveerd wordt 

en flow ervaart. Als je werk doet waarin je helemaal opgaat, dan ben je 

gemotiveerd om de beste prestaties neer te zetten en wordt werken een 

boeiende ervaring. 

Intrinsieke motivatie (vragenlijst item 1) 

Intrinsieke motivatie wordt gedefinieerd als de mate waarin de motivatie in je werk vanuit 

jezelf komt. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, voer je een handeling uit omdat je het graag 

wilt, niet omdat je van buitenaf wordt gemotiveerd om dit te doen. Uit onderzoek blijkt dat 

intrinsiek gemotiveerde medewerkers gelukkiger zijn in hun werk dan extrinsiek 

gemotiveerde medewerkers. Intrinsiek gemotiveerde mensen werken vanuit hun eigen 

drijfveren. Het kennen en inzetten van je eigen drijfveren is dus een belangrijke voorwaarde 

om intrinsiek gemotiveerd te worden.  

De Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves definieerde 7 drijfveren die de basis 

vormen van ons denken en handelen: 

§ Paars: bindt mensen en creëert veiligheid

§ Rood: confronteert, beslist en acteert

§ Blauw: organiseert, reguleert en maakt af

§ Oranje: gaat voor efficiëntie, doelen en resultaten

§ Groen: betrekt, verbindt en communiceert

§ Geel: creëert, innoveert en geeft input

§ Turkoois: relativeert, accepteert en plaatst zaken in perspectief

1. Uitdaging
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Uit onderzoek blijkt dat generatie Y veel ‘turkooizer’ is dan eerdere generaties; 

omgevingsbewustzijn en maatschappelijke relevantie spelen een grote rol in hun motivatie. 

De gele drijfveer zien we terug in de wens van generatie Y om initiatief te nemen  

en nieuwe dingen te ontdekken. Het sociale contact met vrienden en familie is  

een exponent van de groene drijfveer: hun werk moet bij hun leven passen, en niet 

andersom. Tot slot vinden we in het ondernemerschap en het verlangen naar  

waardering en erkenning de oranje drijfveer terug. Echter, het oranje verlangen naar status 

en geld ontbeert deze generatie. De blauwe, rode en paarse drijfveren vinden we in mindere 

mater terug bij generatie Y. 

Wat zijn jouw drie belangrijkste drijfveren? Herken je jezelf enigszins in bovenstaande 

drijfveren typeringen van generatie Y? Als je meer inzicht wilt krijgen in jouw drijfveren dan 

raden we je aan om een online drijfveren test aan te vragen op Profiledynamics.com 

Flow (vragenlijst item 15) 

Flow is het bijzondere gevoel van compleet opgaan in de activiteit, waarbij je de tijd en je 

omgeving uit het oog verliest. Het gevoel van flow hangt af van de relatie tussen 

vaardigheden en uitdaging. Flow is wanneer je een goede verhouding hebt tussen je 

vaardigheden en de uitdaging die je jezelf daarbij geeft. Is je vaardigheid laag en de 

uitdaging hoog, dan schiet je in de stress. Is je vaardigheid hoog en de uitdaging laag, dan 

verveel je je. Zie de grafiek hieronder. 
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  Wil je meer flow ervaren in je werk? 

1. Onderzoek dan wat jouw belangrijkste kwaliteiten zijn.

2. Formuleer vervolgens uitdagende doelen in je werk en maak hierover SMART

afspraken met je leidinggevende.

3. Ga dan op zoek een goede balans tussen de mate waarin je wordt uitgedaagd in je

werk en de mate waarin je jouw talenten kwijt kunt in je werk.
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6. Zingeving 
Zingevend werk is een steeds belangrijkere werkbehoefte voor Young 

Professionals blijkt uit onderzoek. Werk dat als betekenisvol ervaren 

wordt, draagt bij aan positieve gevoelens als zelfvertrouwen, optimisme, 

hoop en werkgeluk. 

 

Uit onderzoek blijkt dat 49,9% van de Nederlandse werknemers zijn/haar werk als 

betekenisvol ervaart. 41% vindt dat zijn/haar werk een positieve impact heeft op de 

maatschappij. 

 

Betekenisvol (vragenlijst item 2) 

Er is een beweging gaande in het bedrijfsleven, waarbij niet winstmaximalisatie maar 

welzijnsvermeerdering voorop komt te staan. Deze ontwikkeling wordt ook wel de betekenis 

economie genoemd. Uit onderzoek van Deloitte (2016) blijkt dat 66% van de jongeren hun 

keuze voor een werkgever voor een groot deel baseren op diens betekenisgeving. In onze 

werkpraktijk ontmoeten we ook regelmatig Young Professionals die meer betekenisgeving 

zoeken in hun werk.  

 

Voorwaarde om meer betekenis te vinden in je werk, is het kennen van je eigen professionele 

missie. Een professionele missie is jouw leidraad in jouw werk. Een professionele missie 

maakt duidelijk wie jij bent, wat jij wilt en waartoe jij wilt bijdragen in je werk. Het geeft 

antwoord op de vraag waarom je doet wat je doet in je werk en geeft je werk betekenis.  

 

Het formuleren van een professionele missie is nog niet zo gemakkelijk en is voor iedereen 

anders. Wat we wel zien is dat als je werkt en leeft vanuit je eigen missie dan  

ervaar je dat de mate van betekenis toeneemt. Onze professionele missie is het 

optimaliseren van het werkgeluk van Young Professionals. In al onze activiteiten  

staat onze missie centraal en wij ervaren dit als enorm betekenisvol. 

2. Zingeving
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Als je op zoek bent naar meer betekenis in je werk en leven dan adviseren we je om het boek 

van Steven Covey te lezen: de 7 eigenschappen van Effectief Leiderschap (principe 2: begin 

met het einde voor ogen). Ook wij helpen je graag verder in het ontdekken van je 

professionele missie. Neem contact met ons op voor een professioneel missie gesprek.  

 

Maatschappelijke relevantie (vragenlijst item 5) 

Een van de belangrijkste werkbehoefte van Young Professionals is werk doen dat ook 

maatschappelijke impact heeft. De zogenaamde purpose proof organisaties, organisaties die 

een maatschappelijk probleem oplossen, zijn dan ook enorm populair onder Young 

Professionals. Als je op dit moment werk doet dat naar jouw idee te weinig maatschappelijk 

relevantie heeft, ga dan eens op zoek naar inspirerende organisaties die een maatschappelijk 

relevante missie hebben en die dit ook actief uitdragen. Daarnaast kun je vaak ook binnen je 

huidige werk allerlei maatschappelijk relevante initiatieven en activiteiten ontplooien. Denk 

bijvoorbeeld aan het bijdragen aan geen goed doel met je collega’s, het opknappen van een 

speeltuin als gezamenlijk teamuitje of het inzetten van je ervaring voor goede doelen of 

maatschappelijk werk (=naast je reguliere baan).  
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7. Zelfexpressie 
Het jezelf mogen zijn, jezelf kunnen uiten en het werken vanuit passie en talent 

zit in het hart van geluk op het werk. We communiceren beter met anderen en 

leveren beter werk.  

 

Jezelf zijn (vragenlijst item 17) 

De meeste mensen gaan naar hun werk met een masker op. Met dit ‘masker’ gedraag 

je je niet zoals je bent, maar zoals het hoort of zoals je denkt dat het van je verwacht wordt. 

En dat is zonde, want daarmee pas je jezelf aan en laat je een deel van jezelf niet zien. Uit 

het Young Professional onderzoek blijkt dat het verlangen om authentiek te kunnen zijn, het 

hoogst scoort met een 9 (score 4,6 op schaal van 1 – 5) onder alle werkbehoeften. 

Tegelijkertijd correleert het verlangen om authentiek te zijn het sterkst met de mate van 

werkgeluk. Met andere woorden: des te meer je jezelf bent op je werk, des te hoger je 

werkgeluk.  

 

We komen in ons werk geregeld Young Professionals tegen die zo druk zijn met het 

waarmaken van allerlei verwachtingen dat ze helemaal zichzelf vergeten en uit hun kracht 

raken. Stress, twijfels en onzekerheid zijn dan vaak het gevolg.  

 

Om echt jezelf te kunnen zijn in je werk is het belangrijk dat je naar je eigen intuïtie leert 

luisteren en dat je je kwetsbaar opstelt. Daar is zelfinzicht, zelfsturing en lef voor nodig. Wil 

je meer jezelf kunnen zijn op je werk? Maar vind je het lastig om hier concreet mee uit aan 

de slag te gaan, neem dan contact op met Bureau YOP voor een authentiek gesprek.  

 

 

 

 

3. Zelfexpressie
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Inzet van kwaliteiten (vragenlijst item 19) 

Uit het Young Professional onderzoek blijkt dat er ook een sterke relatie bestaat tussen het 

kunnen inzetten van je kwaliteiten en talenten en de mate waarin je werkgeluk ervaart. Zie 

de grafiek hieronder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen die vooral ingezet worden op taken waarbij zij hun kwaliteiten kunnen benutten, zijn 

gelukkiger, ervaren minder snel spanning, voelen zich gezonder en hebben meer energie. 

Managers die expliciet aandacht hebben voor de kwaliteiten van hun medewerkers zien na 

verloop van tijd dat het verloop afneemt en dat de productiviteit en klanttevredenheid 

toenemen. 

 

Reden genoeg dus om werk te maken van je talent. Wil je meer inzicht krijgen in jouw 

kwaliteiten, dan adviseren we je om de online Strenghtsfinder test in te vullen. Hierdoor krijg je 

snel een genuanceerd beeld van jouw top 5 belangrijkste kwaliteiten. 
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Inzet van passies (vragenlijst item 7) 

Er blijkt ook een belangrijke positieve relatie te bestaan tussen het inzetten van je  

passies in je werk en het ervaren van werkgeluk. Uit het jaarlijkse Young Professional 

onderzoek blijkt dat ondernemers hier significant hoger op scoren dan  

Young Professionals in loondienst. Doen waar je energie van krijgt levert dus een belangrijke 

impuls aan je werkgeluk.  

 

Een manier om meer inzicht te krijgen in je passies is om een passiedagboek bij te houden 

gedurende een maand. Hierin houd je iedere dag bij welke activiteiten je energie hebben 

gegeven en welke activiteiten je energie hebben gekost. Je kunt ook eens kijken naar je 

hobby’s of activiteiten die je als kind graag deed. Hier liggen vaak ook je passies in 

verscholen. 

 

Binnen organisaties wordt er steeds meer gebruik gemaakt van Job Crafting. Job Crafting is 

het op eigen initiatief aanpassen van je werkzaamheden zodat ze beter aansluiten op je 

talenten, passies en drijfveren. Bij Job Crafting wordt de medewerker als uitgangspunt 

genomen, in plaats van de onderliggende functie. Wil je weten hoe je jouw eigen Job kunt 

Craften, doorloop dan deze 5 stappen.  
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8. Autonomie 
Autonomie geeft de mate aan waarin je zelf kunt en mag bepalen wat je doet in 

je werk zonder bemoeienis van buitenaf. Kortweg vrijheid van handelen, 

handelen naar eigen keuze. Des te meer autonomie je ervaart in je werk, des te 

hoger je werkgeluk.  

 

Autonomie bestaat uit twee componenten: beslissingsbevoegdheid en in controle zijn. Deze 

begrippen lichten we hieronder toe. 

 

Beslissingsbevoegdheid (vragenlijst item 8) 

De mate waarin je beslissingen kunt beïnvloeden die belangrijk zijn voor je werk noemen we 

beslissingsbevoegdheid. Doorgaans neemt deze beslissingsbevoegdheid toe naarmate je 

meer werkervaring opdoet en stijgt op de hiërarchische ladder in een organisatie. Toch kun je 

ook als Young Professional zelf je beslissingsbevoegdheid vergroten. Gewoon door expliciet 

meer regelruimte te vragen aan je leidinggevende en meer verantwoordelijkheden naar jezelf 

toe te trekken. Als je het idee hebt dat je onnodig klein wordt gehouden, ga dan hierover het 

gesprek aan en vraag om meer vertrouwen en ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Autonomie
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In controle zijn (vragenlijst item 17) 

De mate waarin je belangrijke onderdelen van je werk zelf kunt regelen. Van de Nederlandse 

medewerkers geeft 45,6% aan voldoende in controle te zijn over zijn/haar werkzaamheden. 

Hier ligt dus nog veel ruimte voor verbetering. Ook uit het Young Professional onderzoek 

over werkgeluk blijkt dat ondernemers significant hoger scoren op werkgeluk, namelijk een 

8. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de mate van in controle zijn. Ondernemers 

ervaren meer in controle zijn dan Young Professionals in loondienst. Een manier om je in 

controle zijn te vergroten is dus eigen ondernemer worden. Dit is ook een trend die wij zien 

in onze werkpraktijk. Steeds meer Young Professionals kiezen voor het eigen 

ondernemerschap, sluiten zich eerder aan bij een jonge start-up en vermijden steeds meer 

grote bureaucratische corporates. 
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9. Groei 

Als je de mogelijkheid hebt om nieuwe vaardigheden aan te leren en stappen te 

maken in je carrière geeft dat je een gevoel van vooruitgang en toe te werken 

naar het benutten van je potentieel. 

 

In deze werkgelukformule hebben we groei opgedeeld in 3 componenten: leren van nieuwe 

kennis en vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectieven. Hieronder 

lichten we ze toe en geven we je tips om jezelf te versterken op dit werkgelukgebied. 

 

Leren van nieuwe kennis en vaardigheden (vragenlijst item 9) 

Zeker aan het begin van je carrière doe je veel nieuwe kennis en vaardigheden op. Het duurt 

vaak even voordat je dit helemaal kunt integreren in je werk, maar geeft wel enorm veel 

voldoening om jezelf nieuwe vaardigheden te leren. Niet alleen opleidingsmogelijkheden 

binnen en buiten een organisatie dragen bij aan nieuwe kennis en vaardigheden, maar ook 

feedback van leidinggevende, klanten en collega’s.  

 

We komen in onze werkpraktijk drie typen learners tegen: 

1. Young Professionals die genieten van het leren van nieuwe kennis en vaardigheden en 

dit weten toe te passen in hun werk. Zij hebben een natuurlijke learning agility en zijn 

hierdoor relatief snel succesvol en maken impact. 

 

2. Young Professionals die te snel willen en ongeduldig zijn. Zij grijpen alle cursussen en 

trainingen aan om zichzelf te ontwikkelen, maar nemen te weinig tijd om  

de inzichten te integreren in hun werk. Ze hoppen al weer naar de  

volgende opleiding toe en hebben weinig geduld om het geleerde echt te  

borgen in de werkpraktijk.  

 

 

5. Groei
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Ons advies is om de tijd te nemen om het geleerde ook echt in de praktijk te brengen 

en de kracht van herhaling toe te passen. Je hebt waarschijnlijk ook niet leren 

autorijden in 3 autorijlessen. 

 

3. Young Professionals die stil staan en weinig behoefte hebben aan nieuwe kennis en 

vaardigheden. Stilstand is wat ons betreft achteruitgang.  Zeker in de maatschappij 

waarin we nu leven is verandering en innovatie de enige constante. Om van waarde te 

blijven voor bedrijven en bij te dragen aan deze vernieuwingsinitiatieven is de frisse 

blik van Young Professionals nodig om een organisatie verder te brengen.  

 

Persoonlijke ontwikkeling (vragenlijst item 10) 

Echt geluk vind je binnen jezelf en niet buiten jezelf. Dit vind je echt als je vrij bent van 

emotionele pijn en zorgen. Dat vraagt om eerlijk te durven kijken naar jezelf en jezelf 

ontwikkelen.  

 

De behoefte aan zelfontwikkeling komt op een goede tweede plaats (na de behoefte om 

authentiek te kunnen zijn) met een dikke 8 als het gaat om de belangrijkste werkbehoeften 

onder Young Professionals.  

Steeds meer organisaties beantwoorden aan deze behoeften door persoonlijke ontwikkeling 

(persoonlijke effectiviteit, persoonlijk leiderschap, persoonlijk meesterschap) op te nemen in 

hun opleidingsaanbod. Ook in talentontwikkelprogramma’s en traineeprogramma’s wordt 

hier veel aandacht aan besteed. Wij vinden dit een mooie ontwikkeling omdat we geloven 

dat het gevoel van gelukkig zijn het resultaat is van jezelf blijven ontwikkelen.  

 

Op het internet vind je allerlei persoonlijke zelfontwikkel cursussen. Ook de E-boeken op het 

gebied van persoonlijke ontwikkeling doen het goed. Als je werkgever niet in persoonlijke 

ontwikkeling wil of kan investeren dan is ons advies om hier zelf in te investeren. 

4YoungPeople is een prachtig initiatief waarbij je tegen een geringe investering (25 – 100 

euro per workshop/training) samen met andere Young Professionals werkt aan je 

persoonlijke ontwikkeling. Kijk voor hun aanbod op www.4youngpeople.nl 
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Loopbaanperspectieven (vragenlijst item 11) 

 

Bied je baan goede loopbaanperspectieven? 

Veel grote multinationals hebben duidelijke vooraf bepaalde loopbaanpaden. Als je 

bijvoorbeeld je loopbaan start in een management traineeship, weet je dat je binnen nu en 5 

jaar waarschijnlijk een leidinggevende positie zult bekleden. Of dat je een tijdje in het 

buitenland kunt verblijven voor je werk.  

 

Kleinere bedrijven bieden over het algemeen minder duidelijke loopbaanpaden. Dat betekent 

niet dat je er niet kunt doorgroeien, maar dat met de ontwikkeling en groei van het bedrijf 

ook de toekomst onzeker is. Toch zien we dat steeds meer Young Professionals kiezen voor 

kleine MKB en middelgrote organisaties om hun carrière te starten. Het voordeel is dat je in 

relatief korte tijd veel leert en veel verantwoordelijkheden krijgt. Daarnaast zien we een 

trend gaande waarin Young Professionals niet meer kiezen voor lifetime employment, maar 

liever werken vanuit passie en talent. Ze verbinden zich dus minder met een werkgever, 

maar meer met hun vak of professie. De gemiddelde duur van een baan voor generatie Y is 

dan ook 2 jaar (in tegenstelling tot generatie X met een gemiddelde van 5 jaar). 

 

Als je op zoek bent naar een nieuwe baan, maar je hebt geen idee hoe je dit  

het beste kunt aanpakken, download dan het E-boek: Mijn Switch; de  

7 stappen voor een succesvolle switch.  

Ook voor een persoonlijk loopbaantraject ben je bij Bureau YOP aan het  

goede adres. Neem een kijkje op onze website naar de mogelijkheden. 
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10. Relaties 

Gezonde relaties zijn belangrijke pijlers voor geluk op het werk en thuis. Goed 

op kunnen schieten met je teamgenoten, je managers en het hebben van 

vriendschappelijke relaties op het werk maakt het werk leuker en zal bijdragen 

aan een succesvolle samenwerking. 

    

Als je aan medewerkers vraagt waarvan ze gelukkig worden, scoren onderstaande 

antwoorden meestal het hoogst: leuke collega’s, een goede manager en humor op de 

werkplek. Dit zijn allemaal tekenen van goede relaties, zorgzaamheid en verbinding. 

 

Vriendschappelijke relaties op het werk (vragenlijst item 18) 

Uit onderzoek blijkt dat 40.5% van de Nederlandse medewerkers aangeeft goede 

vriendschappen te hebben op het werk. Collega’s die open zijn over hun kwetsbaarheden, die 

fouten toegeven, die hulp vragen en aanbieden, die je kunt vertrouwen en waar je lol en 

plezier mee kunt beleven dragen bij aan het gevoel van verbondenheid. Je verbonden voelen 

met collega’s is een belangrijke sleutel voor meer werkgeluk.  

 

Wat kun je zelf doen om deze verbondenheid te vergroten?  

Stel jezelf kwetsbaar op, deel wat je bezighoudt, wat je lastig vindt en waar je enthousiast 

van wordt. En nodig je collega vervolgens uit om te vertellen wat er in hem/haar leeft. Dit is 

een belangrijke impuls voor het ervaren van meer verbondenheid.  

 

Als je de teamverbondenheid wilt vergroten, kun je bijvoorbeeld aan het begin van een 

overleg met elkaar delen wat je op dat moment echt bezighoudt. Dit versterkt  

het teamgevoel en de onderlinge verbondenheid. Ook het organiseren van  

team feedback sessie is een mooie manier om bij te dragen aan de  

teamverbondenheid.  

 

6. Relaties
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Goede relatie met manager (vragenlijst item 6) 

Uit onderzoek blijkt dat managers voor veel ongelukkige medewerkers zorgen. Haygroup  

geeft aan dat 68% van de managers een demotiverend werkklimaat creëert. Medewerkers 

die de organisatie verlaten geven als reden in 75% van de gevallen hun manager op. In 

onderzoek van Schouten Research 2016 geven medewerkers hun leidinggevenden een 5,6 

voor bevlogen leiderschap. De enigen die positief denken over hun leiderschap zijn 

leidinggevenden zelf: die geven hun leiderschap een 8,2.  

Als je de relatie met je manager wilt verbeteren, zal je zelf de eerste stap moeten zetten. 

Plan een 1 op 1 gesprek in om jullie samenwerking te bespreken en deel in dit gesprek zowel 

wat je waardeert als wat je dwars zit aan de samenwerking. Vraag ook aan je leidinggevende 

hoe hij de samenwerking met jou ervaart. Vervolgens kunnen jullie met elkaar bespreken hoe 

jullie de samenwerking concreet kunnen verbeteren. Uit ervaring weten we dat dit geen 

makkelijke opgave is en dat hier veel lef en moed voor nodig is.  

 

Toch zien we ook dat als medewerkers het echte gesprek aangaan met hun leidinggevende 

over de onderlinge samenwerking dat dit in 9 van de 10 gevallen een positieve impuls is voor 

de samenwerking. 

  

Open cultuur 

In een open bedrijfscultuur kan iedereen zij ei kwijt. Er wordt openlijk gediscussieerd en 

medewerkers voelen zich veilig om zich ook echt uit te spreken. Uit onderzoek van KPMG 

blijkt dat 70 procent van de medewerkers ontevreden is over de interne openheid binnen de 

onderneming. Hier ligt dus veel ruimte voor verbetering.  

 

Hoe kun je nu zelf bijdragen aan een open cultuur? Start met luisteren en vragen stellen, 

i.p.v. meteen je oordeel of mening te geven. Openheid betekent ook dat mensen hun fouten 

durven toegeven. Dus stel jezelf kwetsbaar op en deel de fouten die je hebt  

gemaakt met anderen en vertel wat je hiervan hebt geleerd. Dat stimuleert  

ook anderen om zich kwetsbaar op te stellen en zo ontstaat een leercultuur in  

plaats van een afrekencultuur.  
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11. Balans 
Werk-privé balans betreft het punt waar je persoonlijke en werkzame leven 

elkaar treffen en soms botsen. Het vinden van balans kan moeilijk zijn, maar 

langere tijd serieus uit balans zijn, zal leiden tot problemen en stress op het 

werk of thuis (of beide). 

 

Regelmatig komen wij in ons werk Young Professionals tegen die last hebben van stress en 

burn-out klachten. Het percentage Burn-out onder jongeren neemt al jaren schrikbarend 

toe. Hier zijn meerdere verklaringen voor te geven. Allereerst zien we dat door de 

digitalisering steeds meer Young Professionals overprikkeld worden. Je staat altijd aan en je 

bent continue bezig met het verwerken van informatie. Daarnaast zien we dat werk en privé 

steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Menig Young Professional zit in de avonduren nog 

achter zijn/haar computer om nog even wat werkmail weg te werken of een belangrijk 

project af te ronden.  

 

Bij de twintigers zien we dat het uit balans raken vaak heeft te maken met het willen 

voldoen aan allerlei verwachtingen, het vinden van je eigen weg in het werkende leven en 

impact willen maken, terwijl je nog maar weinig ervaring hebt. Dit vraagt veel van de Young 

Professional. Bij dertigers zien we dat het combineren van een gezin en werk met veel 

verantwoordelijkheden vaak reden nummer 1 is voor het uit balans raken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Balans
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Als je op dit werkgebied matig tot laag scoort, dan kunnen onderstaande tips je wellicht 

helpen om je eigen balans te verbeteren: 

 

1. Ga slim om met e-mail beheer  

Check op je werk maximaal 3-4 keer per dag je e-mail en doe direct iets met iedere 

e-mail. Dus nadat je de mail hebt gelezen, besluit je direct of je deze beantwoord, op 

je takenlijst zet, delete of ergens opslaat. Zo houd je je e-mail box leeg en voorkom je 

dat je dezelfde mail meerdere keren leest. Dit geeft veel rust. Zorg ook dat je 

meldingen voor nieuwe mail uitzet. 

 

2. Verminder social media activiteiten 

Snel even op Instagram kijken, je facebook bekijken of een WhatsApp bericht 

versturen. Waarschijnlijk ben je je niet eens bewust hoe snel en hoe vaak je word 

afgeleid door dit soort social media activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat des te meer 

je aandacht door social media activiteiten in beslag wordt genomen, des te onrustiger 

je hierdoor wordt. Onze tip is om bewust te kiezen voor bepaalde tijden om je social 

media te checken (dus niet als je je even verveelt en niks te doen hebt). Daarnaast 

kun je ook eens proberen om een social media detox te doen. Je spreekt dan met 

jezelf af dat je een week geen social media activiteiten onderneemt en na een week 

evalueer je hoe dit voor je is geweest.  

 

3. Laat je perfectionisme los  

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat beseffen we ons. Echter het kan enorm 

helpen om je te houden aan bepaalde tijdsblokken voor een bepaalde activiteit. Dus 

als je van tevoren inschat dat een project 2 uur in beslag neemt, zorg dan ook dat je 

het afrond in die tijd. Het hoeft niet perfect, 80% is vaak ook al heel goed.  
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4. Leer ‘nee’ zeggen 

Iedere keer dat een collega of klant aan je vraagt of je iets voor hem/haar kunt doen, 

vraag je jezelf af of je hier ook daadwerkelijk tijd voor hebt en of het belangrijk is voor 

jouw werkzaamheden. Als het antwoord hierop ‘nee’ is, dan is het ook beter om 

vroegtijdig nee te zeggen. Wat wij veel zien in onze werkpraktijk is dat veel Young 

Professionals al ‘ja’ hebben gezegd tegen een verzoek, zonder dat ze bij zichzelf te 

raden zijn gegaan of ze hier wel tijd voor hebben en of het ook tot hun 

verantwoordelijkheden behoort. En onthoud, ‘nee’ zeggen tegen een ander, is juist ‘ja’ 

zeggen tegen jezelf. 

 

5. Zorg voor regelmatige rust en ontspanning 

Wil je optimaal en effectief presteren dan is ontspanning minstens zo belangrijk als 

inspanning. Topsport is daar een mooi voorbeeld van. Topsporters kunnen alleen een 

topprestatie leveren als ze voldoende rust en tijd voor ontspanning hebben genomen.  

Zorg dus dat je je ontspanningsmomenten plant, dat je voldoende sport en dat je niet 

aan een stuk door werkt. Even afstand nemen, je hoofd leeg maken, draagt bij aan een 

creatieve geest. Neem voldoende pauzes in je werk. Ga naar buiten tijdens de 

lunchpauzes en maak een mooie wandeling met een collega. Op lange termijn ben je 

hierdoor veel effectiever en raak je veel minder snel uitgeput. 
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12. Vitaliteit 

Ons lichaam en onze geest zijn onderling verbonden en we kunnen alleen het 

beste van onszelf geven als we ons op ons best voelen. Fysiek gezond en vol 

energie zijn is cruciaal voor ons geluk, thuis en op het werk. 

 

Als we het hebben over vitaliteit dan onderscheiden wij vier gebieden: 

 

 

1. Beweging 

2. Slaap 

3. Voeding 

4. Mentale vitaliteit 

 

Als je wilt werken aan jouw vitaliteit dan kun je de volgende acties ondernemen op de vier 

vitaliteitsgebieden: 

 

Beweging 

Regelmatig bewegen is een must. De beweegrichtlijn voor volwassenen is als volgt: 

- Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over 

diverse 

- Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten,  

- En: voorkom veel stilzitten, dus ook tijdens kantooruren is het  

belangrijk dat je regelmatig een rondje wandelt of dat je bijvoorbeeld  

staand vergadert i.p.v. zittend. 

Slaap 

Voldoende slaap is belangrijk om overdag goed te functioneren. Gemiddeld  

hebben mensen 7-8 uur slaap nodig om goed te functioneren. Dit is echter per  

8. Vitaliteit
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persoon en per seizoen verschillend. Als we het over slaap hebben is het belangrijk dat je een 

vast slaapritme ontwikkelt. Dus door de week ga je bijvoorbeeld altijd om 22:30 uur naar bed 

en sta je om 6:30 uur op. Op deze manier went je lichaam en zal je merken dat je beter 

slaapt dan dat je op hele onregelmatige tijden naar bed gaat of opstaat.  

 

Een tweede tip die we voor je hebben is dat je een half uur voordat je naar bed gaat, geen 

beeldscherm werk meer doet en alle social media activiteiten uitschakelt. Zo kan je mind tot 

rust komen en bereid je jezelf al voor op een ontspannen nachtrust. Wat ons helpt is om 

regelmatig voor het slapen gaan nog 20 minuten in stilte op een meditatiekussentje door te 

brengen. Mocht je nu wakker liggen omdat je mind nog vol zit met allerlei (pieker) 

gedachten, sta dan op en noteer al deze gedachten en ideeën in een notitieboekje. Je zult 

merken dat je daarna weer snel in slaap valt. 

 

Voeding 

We zouden een apart E-boek kunnen schrijven over voeding. Dat is echter niet onze 

expertise. Als je op internet zoekt dan vind je allerlei tips en adviezen over gezonde voeding. 

Wij delen hieronder graag onze eigen belangrijkste tips voor een gezonde voeding. Doe er je 

voordeel mee! 

§ Eet gevarieerd. Benut het aanbod van het seizoen; de natuur geeft de voedingsstoffen 

die we op dát moment nodig hebben. 

§ Eet 200 gram groente en 200 gram fruit per dag. Groenten eet je nooit te veel. 

Bovendien geven ze een verzadigd gevoel, bevatten ze veel waardevolle  

vitamines en mineralen en juist weinig calorieën. 

§ Drink je lichaam elke dag schoon met anderhalve liter vocht. Neem  

vooral calorievrije dranken als water, thee, koffie zonder melk en/of  

suiker en andere dranken die minder dan 5 kcal per 100 ml bevatten.  
 

§ Bereid met beleid. Gebruik weinig olie en vet bij het koken, verhit de vetten kort en 

verwarm groenten niet te lang. Zo behoud je de natuurlijke smaak van het  

eten en komen er geen schadelijke stoffen vrij. Neem afscheid van  

kant-en-klaarmaaltijden en afhaaleten. In deze maaltijden zit veel suiker,  

zout en verzadigd vet. 
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§ Ken je vetten. Een goede voeding bevat dagelijks tussen de zestig en tachtig gram vet. 

Vet heb je nodig voor een goede spijsvertering en een verzadigd gevoel. Onverzadigde 

vetten met essentiële vetzuren zijn: halvarine, vloeibaar bak- en braadvet en noten. 

Kaas, paté en worstsoorten hebben vooral verzadigde en dus minder gunstige vetten. 

§ Beperk je tot één glas alcohol en onthoud: 1 glas staat gelijk aan 1 belegde boterham. 

 

Mentale vitaliteit 

Wil je jouw mentale vitaliteit verbeteren, dan verwijzen we je graag naar het 

werkgelukgebied Vertrouwen. Daar vind je tips om je zelfvertrouwen en een positieve 

mindset te vergroten.  
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13. Leiderschap 

Onze beleving van het werk wordt mogelijk gemaakt door goede aansturing. 

Vertrouwd worden en opbouwende kritiek ontvangen, helpt ons te leren en ons 

te ontwikkelen in onze rol en door te gaan met het realiseren van werkgeluk.  

 

Uit onderzoek blijkt dat managers voor veel ongelukkige medewerkers zorgen. Haygroup  

geeft aan dat 68% van de managers een demotiverend werkklimaat creëert. Medewerkers 

die de organisatie verlaten geven als reden in 75% van de gevallen hun manager op. In 

onderzoek van Schouten Research 2016 geven medewerkers hun leidinggevenden een 5,6 

voor bevlogen leiderschap. De enigen die positief denken over hun leiderschap zijn 

leidinggevenden zelf: die geven hun leiderschap een 8,2. Op dit werkgelukgebied is dus veel 

winst te behalen. We zijn benieuwd wat jij op leiderschap hebt gescoord?  

Het werkgelukgebied leiderschap bestaat uit 3 componenten: vertrouwen van je manager, 

feedback en aansturing. 

 

Vertrouwen van manager (vragenlijst item 14)  

Veel van de challenges die Young Professionals in hun werk ervaren gaan over hun relatie 

met hun leidinggevende. Vaak komt het dan neer op een gebrek aan vertrouwen van beide 

kanten. Veel Young Professional voelen zich onnodig gecontroleerd of vinden dat ze te 

weinig verantwoordelijkheid krijgen. De enige manier om hier verbetering in aan te brengen, 

is om dit bespreekbaar te maken met je manager. En daar is durf en lef voor nodig en vraagt 

om jezelf kwetsbaar op te stellen. Onze tip is ga zo snel mogelijk in gesprek met elkaar en 

geef in het gesprek duidelijk aan welk gedrag maakt dat jij de indruk krijgt dat je weinig 

vertrouwen krijgt. Vertel ook hoe je het concreet anders wilt zien en vraag aan  

je manager of het ook daadwerkelijk zo is dat hij/zij jou niet vertrouwt. Vaak is  

het zo dat dit beeld alleen heerst bij jou als Young Professional. Mocht het wel zo  

zijn dat hij/zij moeite heeft met het geven van vertrouwen, vraag dan naar wat je  

9. Leiderschap
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anders kunt doen om het vertrouwen van je manager te winnen. We weten uit ervaring dat 

dit geen makkelijk gesprek is, maar dat het voeren van zo’n gesprek (los van de inhoud) met 

je manager al bijdraagt aan meer wederzijds vertrouwen. 

 

Feedback (vragenlijst item 20)  

Als je laag scoort op dit item, dan vind je dat je te weinig opbouwende kritiek ontvangt van 

je leidinggevende. Dat kan enerzijds te maken hebben met het feit dat je helemaal geen 

feedback ontvangt op je functioneren, anderzijds met het feit dat je alleen maar te horen 

krijgt wat niet goed gaat en beter kan. In beide gevallen is het goed om hierover met je 

manager in gesprek te gaan en expliciet te vragen om wat je manager waardeert in jouw 

functioneren en waar hij/zij ontwikkelmogelijkheden voor jou ziet. Belangrijk is dat je hierin 

doorvraagt bij je manager. Een antwoord als bijvoorbeeld ‘je mag wel wat pro-actiever zijn’, 

geeft nog weinig concrete richting. Waarin moet je dan pro-actiever zijn, wat moet je dan 

concreet in je gedrag laten zien. Vraag naar voorbeelden, dat verduidelijkt en concretiseert.  

 

Aansturing (vragenlijst 23) 

Dit is een lastig item, omdat je hier als Young Professional vaak weinig invloed op hebt. Het 

gaat namelijk over hoe jouw leidinggevende jullie als team aanstuurt. Mocht je vinden dat de 

aansturing van jouw team slecht is, check dit dan ook eens bij andere teamleden. Als dit 

beeld ook gedragen wordt door de andere teamleden, dan is het belangrijk dat jullie ook met 

elkaar nadenken over hoe je de aansturing idealiter ziet. Waar moet je manager concreet 

mee stoppen en wat mag hij/zij meer laten zien. Het gesprek hierover aangaan is 

waarschijnlijk een lastige, omdat de ander zich al snel bekritiseert kan voelen. En in dit geval 

hebben we het ook nog over jouw manager, die op zijn/haar beurt jouw weer beoordeelt. Dat 

is dan ook vaak de reden dat de manager weinig kritische feedback ontvangt van zijn 

medewerkers op zijn functioneren.  

Toch is het van cruciaal belang om jouw manager te versterken in zijn leiderschap (het gaat 

niet om het bekritiseren). Door aan te geven wat je/jullie nodig hebben om meer  

werkgeluk te ervaren, kan je leidinggevende zijn gedrag hierop aanpassen.  

Veel te vaak blijft deze feedback in de hoofden van de medewerkers en weet de 

leidinggevende dus ook niet hoe hij/zij het beter kan doen voor zijn teamleden.  
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14. Vertrouwen 

Ons zelfvertrouwen en ons vermogen om te gaan met onverwachte uitdagingen 

van het leven maken het mogelijk om te leren, ons aan te passen en 

optimistisch naar de toekomst te kijken. Dit helpt ons om weerbaarder te 

worden en stelt ons in staat om te gaan met de veranderingen op het werk. 

 

Een van de grootste belemmeringen om echt gelukkig te zijn in je werk, heeft te maken met 

je mindset: de mate waarin je positief/negatief denkt over jezelf en jouw (werk)omgeving. 

Mensen met een positieve mindset handelen vanuit vertrouwen, denken in oplossingen, 

laten zich niet leiden door angst en zijn gelukkiger. 

 

In onze praktijk komen we veel Young Professionals tegen die zichzelf onnodig en onbewust 

saboteren met allerlei belemmerende overtuigingen. Hierdoor boeten ze in op 

zelfvertrouwen en ervaren ze minder geluk in hun werk. Hieronder vind je de 10 meest 

gehoorde belemmerende overtuigingen die we in onze praktijk tegen komen:  

 

 

1. Het moet perfect 

2. Ik moet de ander te vriend houden 

3. Laat maar, er wordt toch niet naar mij geluisterd 

4. Het gaat me toch niet lukken 

5. Ik ben verantwoordelijk 

6. Het moet sneller 

7. Ik heb geen invloed 

8. Ik ben bang voor kritiek 

9. Ik ben bang om de controle te verliezen 

10. Ik moet gehoorzamen 

10. Vertrouwen
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Hoe kom je nu af van die belemmerende gedachten?  

Het belangrijkste is dat je ze bij jezelf leert herkennen en dat je weet wanneer je er door 

getriggerd wordt. Formuleer vervolgens tegenovergestelde positieve en helpende affirmaties. 

Het voert te ver in deze blog om dit in detail uit te leggen, maar als je hier meer over wilt 

lezen, dan verwijzen we je graag door naar Louise Hays. Zij is de grondlegger voor het 

omdraaien van belemmerende gedachten in positieve affirmaties.  

 

Wat wij coachees ook wel eens adviseren om een positieve mindset te vergroten, is om elke 

dag op te schrijven waar je dankbaar of trots op bent. Zo train je je positieve aandachtspier 

en groeit je positieve mindset. 
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Over Bureau YOP

Wij zijn Bureau YOP (YOur Potential), een eigentijds bureau dat zich specifiek  
richt op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap voor professionals.  
Wij helpen professionals om leiding te nemen over zichzelf, over hun werk en  
carrière, over hun gezondheid en over hun werkrelaties. Dit doen we door het  
ontwikkelen en het begeleiden van persoonlijk leiderschapsprogramma’s in or-
ganisaties en door het aanbieden van offline en online open inschrijving  
programma’s.

Maak kennis met ons en lees hieronder wie we zijn en waar we voor staan. We ontmoeten je 

graag in een persoonlijke kennismaking of in éen van onze programma’s.

ONZE MISSIE
Waar wij voor staan en in geloven.

Onze missie is het naar boven halen van het volledige potentieel van professionals door het ont-

wikkelen van persoonlijk leiderschap, zodat zij zelfbewuster een betekenisvolle bijdrage leveren 

aan zichzelf, hun werkomgeving en de wereld om hen heen.

•   Wij geloven dat iedereen in potentie een leider over zichzelf is. Alle kwaliteiten voor per-

soonlijk leiderschap zijn in aanleg al aanwezig. Het is de kunst om eruit te halen wat er al in 

zit, in plaats van erin te stoppen wat helemaal niet bij iemand past (tips, tricks en opgelegde 

vaardigheden).

 •   Wij geloven in een integrale aanpak (alles staat met elkaar in verbinding) waarbij we 5 ni-

veaus onderscheiden: handelen, denken, voelen, willen en verbinden. Een meer holistische 

kijk is wat ons betreft goed voor zowel het individu, als voor de organisatie, als voor de we-

reld om ons heen. Wanneer alle niveaus met elkaar verbonden zijn, dan leven mensen volle-

dig naar hun potentieel.
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 •  Wij geloven dat professionele- en organisatieontwikkeling begint bij het ontwikkelen  

van persoonlijk leiderschap van de medewerkers. 

 •  Wij geloven dat het ontwikkelen van zelfbewustzijn altijd voorafgaat aan duurzame  

gedragsverandering. Vanuit meer zelfbewustzijn ontwikkelen medewerkers zich tot  

zelfsturende, bevlogen, vitale en relatiegerichte professionals. 

 •  Wij geloven dat de meeste problemen die we in organisaties tegenkomen duurzaam  

opgelost kunnen worden door het (zelf)bewustzijn te vergroten. 

 •  Wij geloven in organisaties die ruimte en werk maken van het potentieel van hun mede-

werkers, die hen helpen om te excelleren in waar ze van nature goed in zijn en waar ze  

plezier in hebben.

ONZE WAARDEN
Wat we belangrijk vinden en actief uitdragen in onze dienstverlening.

Vertrouwen
Vertrouwen in ons werk gaat over het scheppen van een leerklimaat waarin deelne-
mers zich veilig voelen, uit hun comfortzone treden en zich kwetsbaar durven op-
stellen. Vertrouwen vraagt om lef tonen, risico’s nemen en belemmerende patronen 
durven loslaten. Vertrouwen op jezelf en anderen zijn belangrijke thema’s in onze pro-
gramma’s. In de samenwerking met onze klanten gaat het over het betrouwbaar zijn, 
het nakomen van afspraken, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. 

Inspireren
Inspireren staat bij ons voor werken met plezier, passie en vervulling. Het gaat over met 
hart en ziel aan het werk zijn. Over het realiseren van wensen, dromen en verlangens. 
Over je persoonlijk verbinden met je werk. Geïnspireerd werken vertaalt zich in mees-
terschap voor je professionele vak. Dat streven we niet alleen voor onszelf, maar ook 
voor onze deelnemers na. 
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Ontwikkelen
Ontwikkelen is voor ons een doel en een middel. Wij ontwikkelen ons zelfbewustzijn en 
persoonlijk leiderschap continue door middel van persoonlijke- en samenwerkings-
coaching, verdiepende opleidingen en team intervisie. Vanuit het scherp blijven op en 
het ontwikkelen van ons eigen potentieel, kunnen we deelnemers optimaal begeleiden 
in hun ontwikkeling naar zelfbewuste persoonlijke leiders. 

Verbinden
Verbinding gaat wat ons betreft in de eerste plaats over echt contact maken met je-
zelf. Over uiting geven aan je binnenwereld, over dat wat je werkelijk bezighoudt. In de 
tweede plaats gaat het over verbinding maken met de ander. Over elkaar echt ontmoe-
ten vanuit gelijkwaardigheid. En in de derde plaats gaat het over verbinding maken met 
het grotere geheel (team, organisatie, maatschappij). In het contact met onze klanten 
streven we naar duurzame en gelijkwaardige samenwerkingsrelaties die bijdragen aan 
het grotere geheel. 

ONZE DIENSTEN

In Company aanbod
Wij ontwikkelen en begeleiden onvergetelijke persoonlijk leiderschapsprogramma’s 
voor hoogopgeleide professionals. Dat doen we altijd op maat en in de context van de 
organisatie. Met onze programma’s helpen we professionals om meer regie te nemen 
over zichzelf, hun werk, hun gezondheid en hun werkrelaties.

Open inschrijving aanbod
We bieden je verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met jouw persoonlijk 
leiderschap: 
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Online trainingen
Direct zelf aan de slag zonder grote investering in tijd en geld. We hebben vier online 
trainingen ontwikkeld waar je je direct voor kunt inschrijven en waarmee je stap voor 
stap aan de slag gaat met een van de persoonlijk leiderschapsgebieden: 
 1. Leiding geven aan jezelf
 2. Leiding geven aan je werk
 3. Leiding geven aan je werkrelaties
 4. Leiding geven aan je gezondheid

Open inschrijvingsprogramma ‘Persoonlijk leiderschap’
In ons open inschrijvingsprogramma gaan we gedurende 6 maanden in een selecte 
groep van maximaal 10 deelnemers aan de slag met jouw persoonlijke leiderschap uit-
dagingen. Het programma bestaat uit klassikale modules, online trainingen en indivi-
duele coaching.

Voor een actueel overzicht van onze diensten zie onze website: www.bureauyop.nl

Graag tot ziens in een van onze programma’s! 
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