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• Levensgenieter en positivist

• Italië-freak

• 53 jaar, gelukkig getrouwd

• 2 dochters en kleindochter

• Oprichter 361°

Focusdomeinen:

• Strategisch advies corporate/employee wellbeing

• Boeken: Positieve impact, Help ik heb stress, Beslissen in een VUCA 
wereld, Positieve Intelligentie (Gina Peeters)



Agenda

1. Chapter 1

2. Chapter 2

3. Chapter 3



Vragen?
Graag!



Eigen verhaal

• Niet altijd gelukkig, ook baalmomenten

• Wel altijd positief

• Aanpassingsvermogen / 
oplossingsgericht

• Waarden en eigenwaarde

• Geld is ondergeschikt

• Authenticiteit

• Blijf kort bij jezelf



Cognitief: stel de juiste vraag

• Wat win ik erbij als ik de situatie aanvaard?

• Wat win/verlies ik erbij als ik de situatie afwijs?

• Wat zou er gebeuren als ik de situatie toelaat?

• In hoeverre kan ik de realiteit / de andere veranderen?

• Wat is mijn cirkel van invloed?

• Hoe kan ik dit loslaten?

• Kan ik er NU iets aan veranderen?

• ‘Radicaal vergeven’ = liefdevolle acceptatie



GELUKKIG WERKEN EN LEVEN?



UITDAGING
Zo lang mogelijk

GEZOND

GEMOTIVEERD

GEËNGAGEERD

ENTHOUSIAST

PRODUCTIEF

Werken en leven of Leven en werken?



Waarvan kan je zelf echt 
balen of ongelukkig worden?

1. Slecht leiderschap

2. Collega’s

3. Thuissiuaties

4. Slechte communicatie

5. Negativiteit bij mensen



• Pesten, geruchten en geroddel

• Klagende collega’s, negatieve sfeer

• Mijn leidinggevende

• Angst voor ontslag

• Werkdruk / werk is te zwaar

• Verveling / Werk is niet uitdagend genoeg

• Grote veranderingen in de organisatie

• Gebrek aan waardering

• Ontevreden gebruikers of klanten

• Ontevredenheid over salaris, bonus

• Onduidelijke procedures en beleid

• Slechte fysieke werkomstandigheden



• Mag balen nog?

• Wat is gelukkig werken?

• Wat maakt jou gelukkig?

• Waarom is het belangrijk?

• Hoe vergroot je positiviteit en 

werkgeluk?

• Hebben we vandaag meer stress dan 

voor corona?

• Hoe gaan we ermee om?



Definitie van werkgeluk

• Hebben van positieve emoties

• Samen plezier hebben op het werk

• Voldoening van ontwikkelen

• Benutten van je eigen talenten

• Bijdragen aan een hoger doel

• Zingeving



De sleutel tot 
succes & inzicht
bevindt zich in 
onszelf



Effect van emoties



WE HEBBEN 2 PERSOONLIJKHEDEN



Aangeboren 
persoonlijkheid

Wie was ik voor de 
wereld me vertelde
wie ik moest zijn?



Weten welk hersendeel instaat bij het 
maken van welke keuze…
is de eerste stap naar stabiel en rustig 
beslissen en voelen

De twee belangrijkste momenten in je leven: 

• De dag dat je werd geboren

• De dag dat je beseft wie je was vóór de wereld je heeft verteld wie je moet zijn. 



Kenmerken van je authentieke 
persoonlijkheid

• Ze is voor eens en altijd verankerd

• Ze stimuleert, inspireert en motiveert je

• Herbront als je moet bent

• Een onuitputtelijke drijfkracht en geeft moed

• Belangeloos: geeft je plezier en voldoening, ook
al haal je er geen resultaat uit



Aangeleerde 
persoonlijkheid

Wat verwachten
anderen van je zodat
je resultaat boekt?



Klaar voor je persoonlijke zoektocht 
naar je aangeleerde persoonlijkheid?

• Wat doe jij omdat het moet, omdat het niet anders kan?

• Wat mijd jij zoveel mogelijk omdat het op je zenuwen
werkt?

• Welke activiteiten wegen op je en doen je energie
verliezen?

• Wat kun je niet verdragen bij jezelf en bij anderen?



Blijf dicht bij 
jezelf dan geraak 
je verder





Investeer in je blauwe kapitaal







Eigenschappen

• Intuïtief

• Flexibel

• Creatief

• Oplossingsgericht

• Ruimdenkend

• Rustig - sereen

• Mogelijkheden zien

• Wendbaar 

• Veerkrachtig

Neemt spontaan beslissingen bij nieuwe en complexe situaties





Gevaar van aannemingen / De kracht van gedachten



Gevaar van aannemingen / De kracht van gedachten

AUTOMATISCHE MODUS

(limbische gebieden)

ADAPTATIEVE MODUS

(prefrontale gebied)



Zodra jij luistert naar je 
interne Boeddha, kun je 
weer verantwoordelijkheid
nemen over je leven.



WAT LEERDE IK DE LAATSTE JAREN?



Andere kijk



De kracht van 
co-creatie



Werk aan een 
gezonde 
levensstijl



Ontwikkel je 
beste talenten



Bouw aan je 
veerkracht





BEDANKT!
Vragen?
Feedback?

Isabelle Hoebrechts
www.361.works


