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Waardevol & direct toepasbaar



Drie jaar geleden heb ik besloten om een

ommezwaai te maken in mijn carrière.  Die

keuze was noodgedwongen. Ik lief mezelf

voorbij, liet me leiden door actielijsten van

anderen, nam geen tijd voor mijn eigen

wensen, talenten en ontwikkeling. Van

gezond leven was al helemaal geen sprake

meer. 

 

Tot het moment dat ik achter mijn bureau

zat en niet meer wist hoe ik een pen moest

vasthouden. Dat was de druppel. Het moest

radicaal anders. Ik wilde weer de regie in

handen, dat doen waar ik goed in

ben, waar mijn hart ligt. Ik heb de

opleidingen Werkgelukdeskundige en

Leefstijlcoaching gevolgd en daarvan mijn

werk gemaakt.

 

Nu help ik prachtige, behulpzame, bevlogen

professionals die in de ratrace zichzelf

voorbijlopen, om de regie terug te pakken.

Daarmee vergroten zij hun werkplezier en

geluk, zitten ze lekkerder in hun vel, voelen

zich energieker en meer in balans!

OVER NANCY

https://enmijncoach.nl/contact-gratis-inspiratie-sessie/


Herken je dit?

BUSY, BUSY,
BUSY?

6 praktische tips voor gelukkig werken

’s ochtends stap je vermoeid uit bed. Eerst maar eens een kop

koffie voordat je naar jouw werk gaat. Eigenlijk moet je

bekennen dat je er een beetje tegenop ziet om vandaag te

werken. Je rent er van hot naar her, je geeft alles van jezelf, je

doet je uiterste best. Maar toch levert dit je niet op wat je

graag wilt. Je hebt geen energie om nóg harder te werken of

nóg meer je best te doen. 

Je verlangt naar meer ontspanning, balans en moeiteloosheid.

Zou het anders kunnen? 

In dit e-boek 6 tips waarmee je jouw werkgeluk kunt vergroten. 
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voor gelukkig werken

6 TIPS

1.    Quick wins

Zijn er werkzaamheden/taken/dingen op je werk, die regelmatig terugkomen en

waar steeds weer tegenop ziet? Wellicht kun je deze makkelijker of anders doen.  

 

Bijvoorbeeld: zie je op tegen de berg e-mails elke dag. Organiseer jouw email beter.

Dit is met een paar klikken te regelen. Het makkelijkste is om alle e-mails waar jij in cc

staat, automatisch in een aparte cc inbox te zetten. Hoeveel e-mails houd je dan

over?  

Een favoriete tip van mij, maar dan voor thuis:  Vind je het jammer om jouw kostbare

vrije tijd te besteden aan schoonmaken? Hoe fijn is het om thuis te komen in een

schoon huis? Dus: huur een schoonmaakster in! Dan houd je meer vrije tijd over!

 

2.   Kies ervoor met welke bril je wilt kijken

Als je naar een rapport van jouw kind kijkt, zie je dan de 6-jes of zie je de 8-en? Heb

je een zwarte bril op of een roze? 

Ook jouw werk kan jij met een andere bril bekijken. Het niet zien als een pakket

afzonderlijke taken en activiteiten, maar als onderdeel van een groter geheel, is één

van de manieren om de visie op je baan te veranderen zonder fysiek iets aan te

passen. Ook een goed idee: focus juist op aspecten van je werk en je leven die je wél

voldoening geven. 
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3.      Stop met multi-tasken en creëer FLOW 

Niets is mooier dan dingen doen die moeiteloos gaan, waarbij je de tijd vergeet en

waar je energie van krijgt. Dat heet FLOW. Flow geeft voldoening en rust. 

Plan daarom tijd in voor de dingen die jouw flow geven. Zorg dat je dan niet

gestoord wordt: dus zet in de tijd dat je bezig gaat jouw telefoon uit en stop met

multi-tasken. Multi-tasken sowieso niet goed voor je, het zorgt voor langdurige stress

en dit kost jouw lichaam veel energie. 

 

4.      Maak plezier (met de mensen om je heen)

Lachen, plezier maken, kletsen met mensen zorgt ervoor dat het gelukshormoon

Endorfine aangemaakt wordt. Je voelt je direct lekkerder. 

Dus: Maak lol, doe leuke dingen met mensen van wie je positieve energie krijgt.

Geniet van de kleine momentjes van geluk. Geniet van het leven, probeer zoveel

mogelijk in het hier en nu te leven en bewaar evenwicht in moeilijke situaties.
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5.      Zorg goed voor jezelf

Een gezonde leefstijl geeft energie. Vraag jij jezelf wel eens ‘vul ik mijzelf of voed ik

mijzelf’ als je eet? Door een leefstijl met gezonde voeding, beweging en weinig

stress, belast je jouw lichaam veel minder dan met een ongezonde leefstijl. Ga

bijvoorbeeld lunchwandelen. De natuur is stress verlagend en daglicht beïnvloedt

jouw gezondheid, stemming, alertheid en slaap. 

 6.      Wees van betekenis

Maak het verschil voor een ander op een manier die bij jou past. Wanneer je dingen

doet die er voor jou echt toe doen en wanneer je waardering krijgt, wordt het

gelukshormoon Serotonine aangemaakt. Dit geeft een langdurig gevoel van

tevredenheid.
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De dingen die makkelijk te

verbeteren zijn direct op te lossen

De zaak eens van een andere kant

te bekijken

Tijd plannen om ongestoord de

leuke taken uit te voeren

      

Plezier te maken

    

Goed voor jezelf te zorgen

     

Van betekenis te zijn

VERGROOT JE
DOOR:

 WERKGELUK
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Zou je meer willen weten over hoe je geluk, plezier, rust kunt creëren

op jouw werk. Zodat jij je weer krachtiger en energieker voelt en weer

fluitend naar jouw werk gaat?

Neem dan contact met mij op voor een gratis inspiratiesessie.

Dan kijken we samen op welke manier jij stappen kunt maken en

geef ik je twee super waardevolle tips waar je direct gelukkig van

wordt. Klik dan op onderstaande knop:

PLAN EEN GRATIS
INSPIRATIESESSIE!

WIL JE JOUW
WERKGELUK
VERGROTEN?
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