
Leuk werk is belangrijk. Het maakt  je gelukkiger. 
Start  
 hoe belangrijk werkgeluk is.
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EN, hoe gelukkig 

ben jij met je werk?

Gemiddeld 
gelukscijfer 

7,5

Ik word gelukkig van…

En geld? Eigenlijk niet echt 
(maar veel mensen dénken  
van wel!)
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Is werk belangrijk om gelukkig te zijn?
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Geluk komt met de jaren
35-plussers zijn gelukkiger dan jongeren 
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GROOT
• Interessant en uitdagend werk
• Werk dat past bij je opleiding
• Jezelf verder ontwikkelen
• Voldoende afwisseling
• Waardering

KLEIN 
• Reisafstand
• Werk zelf kunnen invullen
• Salaris
• Fouten maken mag
• Een relatie geen probleem

Van invloed  op het werkgeluk

Maak werk van je geluk

Wil je op zoek naar meer werkgeluk? 
Neem zelf het initiatief, dat werkt altijd!

Wat kun je zelf doen?
Eigen initiatieven die werken
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Werk gezocht dat beter bij me past

Zelf zorgen voor een betere werksfeer

Bewust meer mezelf zijn op het werk

Werk uitgezocht dat ik interessanter vind

Mijn werk-privé- balans verbeterd

Verbeterd 41%

Gelijk gebleven 33%

Verslechterd 17%

Geen mening 9%

Is je werksituatie verbeterd?

Ja 87%

Nauwelijks 9%

Nee 4%

Had je zelf invloed op  
de verandering?

 8%  
 37%  heeft geen problemen  

met liefdesrelaties

Geluk in de liefde op het werk?

8%
37%

www.startpeople.nl/geluk
Meer over geluk op je werk:


