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Welkom! Klik!

WELKOM! Bekijk even deze korte video voor je het script begint te lezen. 



DE TOOLS

Klik!

POWERPOINT

EXPLAINER VIDEO INSTRUCTIE VIDEO CARD DECK

SCRIPT 4D BUNDEL

PowerPoint presentatie: In deze presentatie kan je enkele slides vinden die de rode draad vormen voor de 4D sessie. Je 
zal zien dat de slides voornamelijk uit foto’s zullen bestaan. Onder de slides kan je meer uitleg vinden over het doel van 
de slide. Slides met een rode rand zijn instructieslides en enkel voor jou bedoeld. Alle andere slides kan je gebruiken 
tijdens de sessie.. 


Script: Het script is een PDF document dat je helpt bij het organiseren van de 4D sessie. Zowel voordien, tijdens, als 
nadien. Lees dit script goed door voor je aan deze sessie begint. 


4D bundel: In deze bundel worden de verschillende templates gebundeld die de teamleden nodig hebben bij de 
verschillende oefeningen. Je kan er zelf voor kiezen of je deze bundel voor iedereen print of dat je de teamleden de 
bundel op de computer laat invullen. Deze bundel is interactief, wat betekent dat je er op je computer op kan schrijven. 


Explainer video: In deze video’s worden enkele ‘moeilijkere' concepten uitgelegd. Geef de teamleden steeds een 
duidelijke instructie voor je deze laat zien, zodat zij weten waarom je de video toont. Bijvoorbeeld: "Ik ga zo meteen een 
video laten waarin de 4 dimensies van werk worden uitgelegd.” Nadien ga ik aan jullie vragen om zelf al eens na te 
denken over hoe jij op elk van deze dimensies scoort.” Je kan er ook voor kiezen om de concepten zelf uit te leggen aan 
de hand van de tekst onder de slides.


Instruction video: In deze video’ worden de oefeningen gekaderd. Een makkelijke manier dus om aan een oefening te 
starten. Uiteraard staat het je vrij de oefeningen zelf te kaderen.


Card deck: De kaartjes die we gebruiken bij de oefening "De bronnen” worden op kantoor (?) bewaard. Gebruik deze 
gerust om de oefening te doen.
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Het programma van de ‘4D sessie’ bestaat uit 6 onderdelen of hoofdstukken. In dit script kan je aan het begin van elk 
nieuw hoofdstuk een inhoudsopgave vinden, een lijst met benodigdheden en een inschatting van de duurtijd. 


Duurtijd: De gemiddelde duurtijd van een ‘4D sessie’ ligt tussen de 2u en 3u (afhankelijk van het aantal deelnemers). 

Format: De toolbox kan zowel online als offline georganiseerd worden. Gezien het thema, raden wij aan om deze face-
to-face te organiseren. 

Benodigdheden: Alle benodigdheden kan je downloaden via https://howswork.be/get-your-toolbox.

>>> GOED BEGONNEN 
  half gewonnen

Checklist voorbereiding 

  Bekijk de presentatie met de video’s, het script en de 4D bundel

  Bundel je vragen en stel deze via hey@howswork.be

  Stuur een uitnodiging naar je team.


       !! Inspiratie nodig om er een leuke uitnodiging van te maken? Check dan de volgende pagina.

  De toolbox kan zowel online als offline worden ingezet. Wij geven onze voorkeur aan offline!

  Download het ‘Streamz in 4D’ bundel.


      !! Je kan er zelf voor kiezen of je deze afdrukt op papier of via de computer laat invullen.

      !! Zorg ook voor een bundel voor jezelf.


  Werk je met de Card Deck? Leg deze dan voordien klaar.

  Check je geluid voor de video’s. Breng eventueel een boxje mee.




>>> GOED BEGONNEN 
  half gewonnen

Doel: 

Het team warm maken voor de aanvang van de sessie.


Uitleg: 

Goed begonnen is half gewonnen! Dat geldt ook voor deze 4D sessie. Nog voor de sessie start kan jij alvast een eerste 
signaal geven dat je deze sessie (en dus het welzijn van je team) belangrijk vindt. Wij raden je daarom aan om jouw 
uitnodiging te verzorgen door het programma te delen en te vertellen waarom dit zo belangrijk is voor jou en voor 
STREAMZ. Om je alvast op weg te helpen, doen wij hieronder alvast een eerste aanzet die jij kan copy-pasten of 
personaliseren.


“Hallo! Ik zou jullie graag allemaal datum willen uitnodigen om samen met jullie te bekijken hoe we ons eigen werkgeluk 
kunnen verbeteren en om jullie input te vragen naar suggesties. Dit doen we tijdens een een ‘4D sessie’ met het ganse 
team. Op die manier kunnen alles uit werk halen wat eruit te halen valt. Geen Tomorrowland; wel tevredenheid, plezier, 
engagement en zinvolheid.


Programma:

- Verwelkoming

- Werk in 4D

- Groepsoefening: bronnen van werk(on)geluk

- Suggesties op individueel en organisatieniveau


Na deze sessie gaan wij, samen met de mensen van HowsWork, met deze input aan de slag om een welzijnsbeleid uit te 
bouwen. Ik kijk er alvast naar uit!


Wil je al een voorsmaakje? Check dan zeker de website; www.werkisgeentomorrowland.be


!! Je kan eventueel de ‘4D bundel’ al meesturen in de uitnodiging en vragen dat iedereen deze meebrengt naar de sessie.
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1. WELKOM + KADER
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DEEL 1: VERWELKOMING & DOEL 
In het eerste gedeelte van deze toolbox verwelkom je je teamleden. Geef hen tijd om even ‘in the zone’ te komen. Als 
opwarmer kan je de oefening ‘Zoek de 7 verschillen’ gebruiken. Dit is niet alleen een leuke manier om te starten. Het 
begrip welzijn of werkgeluk wordt hier ook al mooi afgebakend. Wanneer je deze oefening gedaan hebt, kan je ervoor 
kiezen om zelf de conclusie mee te geven (slide 14-15) of de video ‘Werkgeluk is domeingeluk’ (slide 12) te tonen.


Sluit dit eerste deel af met te vertellen welke stappen al ondernemen zijn in deze welzijnstrack en welke stappen nog 
zullen volgen (slide 17).


SIT BACK 
         & relax

Doel: 

Verwelkoming van de teamleden + icebreaker


Uitleg: 

Geef iedereen de tijd om zich rustig te zetten. Het is de bedoeling dat mensen zich op hun gemak voelen tijdens deze 
sessie. Leg uit dat het in eerste instantie de bedoeling is dat er naar hun vragen, noden en wensen geluisterd zal worden 
om dan samen te bekijken hoe we het welzijn binnen het team nog extra boost kunnen geven.


!! Als leidinggevende kan jij het best aanvoelen wat er nodig is om de teamleden op hun gemak te stellen. Indien nodig 
kan je de oefening op de volgende pagina gebruiken om de veiligheid in de groep te verhogen. 




     DE JUISTE 
      ingrediënten?

Doel: 

Verwelkoming teamleden + Extra ruimte creëren voor veiligheid.


Uitleg: 

Geef iedereen de tijd om zich rustig te zetten. Het is de bedoeling dat mensen zich op hun gemak voelen tijdens de ze 
sessie. Leg uit dat het in eerste instantie de bedoeling is dat er naar hun vragen, noden en wensen geluisterd zal worden 
om dan samen te bekijken hoe we het welzijn binnen het team nog extra boost kunnen geven. 

+ vraag aan elk teamlid wat hij/zij nodig heeft om vrijuit te kunnen spreken. 

HAAL  
ALLES  

UIT WERK  
WAT  

ERUIT 
TE HALEN  

VALT

Doel: 

Kadering van de bedoeling van deze 4D sessie.


Uitleg: 

Vertel de teamleden dat je deze sessie wil organiseren omdat je samen alles uit werk wil halen wat eruit te halen valt. 
Geef aan waarom je dit belangrijk vindt. Dit kunnen wij natuurlijk niet voor jou doen, maar hieronder kan je alvast enkele 
redenen vinden;

• …. omdat het plezanter is wanneer iedereen goed in z’n vel zit.

• …. omdat we dan ook thuis gelukkiger zijn.

• …. omdat we dan als team betere resultaten halen.

• …. omdat we dan tot betere producten/diensten komen.

• …. omdat dat nu gewoonweg het juiste is om te doen.


!! Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden. Waarom vind jij het, als leidinggevende, belangrijk om aan het welzijn van 
jouw team(leden) te werken?


> KLIK



Zoek de  
7 verschillen

>>>

#werkisgeentomorrowland

een dagske  
Tomorrowland

een dagske  
op’t werk

Oefening ‘Zoek de 7 verschillen’  

Doel: 

Kaderen dat werkgeluk of welzijn op het werk domeingeluk is.


Instructie oefening:  
“Ik ga zo meteen twee foto’s laten zien van twee verschillende situaties. En ik zou aan jullie willen vragen om per twee op 
te schrijven wat de 7 verschillen zijn tussen die twee situaties. Dus niet per sé tussen wat er op de foto wordt getoond, 
want het zijn echt verschillende foto’s, maar tussen de situaties zelf.” 

Geef de teamleden enkele minuten de tijd om per twee 7 verschillen te noteren. Bespreek hun antwoorden nadien in 
groep of noteer ze op een flipchart.


!!  Kies zelf of jij graag gebruik maakt van de explainer video (slide x) OF het verhaal liever zelf vertelt (slide x).


EXPLAINERVIDEO - DOMEINGELUK

Video ‘Werkgeluk is domeingeluk’  

Doel: 

Kaderen dat werkgeluk of welzijn op het werk domeingeluk is.




OF

Kies zelf of jij graag gebruik maakt van de explainer video (slide 12) OF het verhaal liever zelf vertelt (slide 14 - 15).

Zoek de  
7 verschillen

>>>

#werkisgeentomorrowland

een dagske  
Tomorrowland

een dagske  
op’t werk

Doel: 

Kaderen dat werkgeluk of welzijn op het werk domeingeluk is.


Uitleg: 
Wanneer we willen werken aan welzijn, aan werkgeluk, is het om te beginnen belangrijk om te beseffen dat werkgeluk 
domeingeluk is, geluk binnen de grenzen van een afgebakend domein van het leven. Hieruit vloeit voort dat we 
werkgeluk moeten vinden binnen de wetten die in het domein werk heersen. 


"Wanneer we naar Tomorrowland (of één of ander ander festival gaan), doen we dat omdat wij dat zelf willen, met de 
mensen die we graag hebben, we zetten op ons de festivalweide en niemand die iets van ons verwacht. Na genoeg 
pintjes halen we onze beste dansmoves boven en ondanks het feit dat ze nergens op lijken, krijg je alleen maar blije 
gezichten te zien. Het enige wat nog ietwat vervelend kan zijn, is wachten in de rij voor drank- en eetbonnen. Dat is heel 
anders op het werk. Werk is een deel van ons leven waar we energie spenderen aan taken in ruil voor geld. Werk is geen 
levensdomein van vrijblijvendheid, er staat veel op het spel. We werken om te kunnen overleven, en onze inspanningen 
moeten resultaat opleveren. Om dat te doen zijn we verplicht om samen te werken met mensen die we niet vrijwillig 
gekozen hebben en in tegenstelling tot de festivalweide wordt hier wel degelijk iets van ons verwacht en worden onze 
spreekwoordelijke dansmoves geëvalueerd en zelfs vergeleken met de dansmoves van anderen. En daar komt nog bij dat 
de administratie die erbij komt, er dan ook nog eens voor zorgt dat we toch wel heel vaak op drankbonnen of andere 
documenten moeten wachten.” 

> KLIK 



WERKISGEENTOMORROWLAND>>>

Uitleg: 
“Nee, werk is geen Tomorrowland; en als dat wel zo voelt, is de kans erg klein dat je veel zoden aan de dijk aan het 
zetten bent. Betekent dat dan dat werk ons niets te bieden heeft? Integendeel: goed werk voldoet zowel aan de meest 
fundamentele als aan de meeste verfijnde en hoogstaande behoeften. Werk heeft vormen van geluk te bieden die ons 
ontspannings- of vrijetijdsleven domweg niet in petto heeft.” 

Keuze uit verschillende voorbeelden: 

Voorbeeld 1; als we geconcentreerd werken aan taken waar we goed in zijn en die we interessant, prettig en 
voldoende uitdagend vinden, voelen we ons uitzonderlijk goed. De toestand die ons daarbij vaak overvalt is flow. Uit 
onderzoek blijkt dat we veel vaker flow ervaren al werkend (54%) dan in onze vrije tijd (18%). 


Voorbeeld 2; Je volop betrokken voelen bij je baan en organisatie, proberen hogerop te komen en te groeien in je vak 
en als mens, is een andere vorm van geëngageerd geluk die werk ons te bieden heeft. Werk is op dat vlak het 
gedroomde speelveld voor mensen met een ijverende en doelgerichte natuur of instelling. 


Voorbeeld 3; Werk heeft het potentieel betekenis te geven aan mensenlevens. Bijvoorbeeld wanneer je arbeid erin 
bestaat om mensen te helpen, verzorgen, beschermen, begeleiden, onderwijzen, genezen, of gewoon gelukkig te 
maken (sociaal zinvolle banen). Of wanneer je in je werk je beste eigenschappen tot volle bloei kunt brengen 
(authentieke zelfontplooiing).


> KLIK 



HAAL  
ALLES  

UIT WERK  
WAT  

ERUIT 
TE HALEN  

VALT
HOWSWORK.BE

Doel: 
Uitleg voorgaande stappen en vervolg stappen wellbeing-track.


Uitleg: 
“Met andere woorden, we moeten alles eruit halen wat eruit te halen valt. Het doel van vandaag is om te kijken wat jij uit 
werk kan (en wat niet) en om te bekijken hoe Streamz je hierbij kan helpen. En om ervoor te zorgen dat het niet zomaar bij 
een one-shot sessie blijft, hebben we verschillende acties gepland die uiteindelijk leiden tot een welzijnsbeleid.” 



WELLBEING
EXPERTISE

01 
SETTING THE SCENE 

02 
LEADERSHIP SESSION 

04 
ONE-TO-ONES

WELZIJNSBELEID

03  
DIY TOOLBOX 

+

+

+

Doel: 
Uitleg voorgaande stappen en vervolg stappen wellbeing-track.


Uitleg: 
Vertel de teamleden welke acties er al hebben plaatsgevonden en hoe je deze ervaren hebt. Vertel hen dat het niet de 
bedoeling is psychologische ‘geluksinterventies’ te organiseren: geen meditatiesessies, geen trainingen over een happy 
mindset. Het enige doel is om de werkomstandigheden voor geluk te verbeteren op de vlakken waar dat nodig blijkt te 
zijn. Daarbij kan het gaan om de fysieke werkomgeving, de sociale werkomgeving, het werk zelf en manier waarop de 
banen gedesigned zijn. Je wilt hen geen happiness opdringen, alleen hen de dingen geven waarvan zij beweren dat die 
hen meer werkgeluk zouden verschaffen.


“Zo zijn we in februari gestart met een ‘setting the scene’ meeting waarbij we de context van Streamz in kaart hebben 
gebracht en al een eerste keer hebben gebabbeld over de bronnen van welzijn en onwelzijn. In maart heeft het leadership 
team een ‘leadership session’ gevolgd rond dit thema met de instructie om deze 4D sessie te organiseren aan de hand 
van een DIY toolbox. De actiepunten die uit deze 4D sessie komen, samen met de actiepunten uit de one-to-ones, gaan 
de basis vormen waarop er een welzijnsbeleid wordt uitgetekend waarin we zowel een strategische, tactische als 
operationele aanpak van het welzijn binnen Streamz op tafel gaan leggen. Dus jouw input is hier heel erg belangrijk!”

WWW.HOWSWORK.BE

2. WERK IN 4D

Deze titels zijn ‘klikbaar’ zodat 
jij snel kan vinden wat jij zoekt!
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DEEL 2: WERK IN 4D 
In deel twee worden de 4 dimensies van werkgeluk gekaderd. Hiervoor kan je de video ‘Werk in 4D’ (slide 21) gebruiken. 
Leg jij het graag zelf uit? Dat kan aan de hand van slide 23 - 26. We eindigen dit deel met de zelfreflectie oefening ‘Mijn 
werk in 4D’ (slide 27) zodat de teamleden al even over het concept kunnen nadenken.




WERK IN 4D //  
4D BLAUWDRUK // 
BRONNEN //  
4D MOVES

Doel: 
Programma van 4D sessie.


Uitleg: 
Werk is misschien geen Tomorrowland, maar om toch wat in het thema te blijven, hebben we het programma van 
vandaag bekeken als de line-up van een festival. En dat bestaat uit vier delen.


• Werk in 4D: We beginnen met te kijken waarom deze sessie werk in 4D heet. Welzijn bestaat namelijk uit 4 dimensies.

• Mijn 4D blauwdruk: In deel twee gaan we jouw werkgeluk proberen in kaart te brengen aan de hand van de 4D 

blauwdruk.

• De bronnen: In deel drie bekijken we wat momenteel de bronnen van werkgeluk en werkongeluk zijn.

• 4D moves: In deel vier bekijken we wat we welke 4D moves we kunnen zetten, zowel als individu, als team én als 

organisatie. 


!! De ‘bronnen’ en ‘moves’ op organisatieniveau worden gedeeld met HR die samen met HowsWork aan de slag gaan om 
deze te integreren in een welzijnsbeleid. Daarover later meer.


WERK IN 4D

Kies zelf of jij graag gebruik maakt van de explainer video (slide x) OF het verhaal liever zelf vertelt (slide x).



EXPLAINERVIDEO - WERK IN 4D

Video ‘Werk in 4D’ 

Doel:  
Introductie van de 4 dimensies 


Uitleg:  
Vertel de teamleden dat je een video gaat laten zien waarin er wordt uitgelegd wat de 4 dimensies zijn. Geef hen voordien 
al mee dat er een opdracht zal volgen, zodat er voldoende focus is.


OF

Kies zelf of jij graag gebruik maakt van de explainer video (slide 21) OF het verhaal liever zelf vertelt (slide 23 - 26).



04 
NEEDS 
HIERARCHY 

#werkin4D

Doel:  
Introductie van de 4 dimensies 


Uitleg:  
“Het is een beetje een oversimplificatie, maar je zou kunnen stellen dat ons brein 4 needs of behoeften heeft. Nu, ik weet 
als ik u nu zou vragen welke dat zijn, dan zouden er toch wel wat Tomorrowland-toestanden naar boven komen. Wat ik 
bedoel met de needs, dat zijn behoeften die vanaf de oertijd, over de jaren heen zijn aangescherpt. Stel u voor… ” 

> KLIK

foto savanne?

>> 01
VEILIGHEID

#werkin4D

>> 02
BELONING

>> 03
ONTWIKKELING

>> 04
BIJDRAGE

>> Gaat iets  
mij hier opeten?

>> Kan ik me  
hier voortplanten?

>> Zou het daar achter  
niet beter zijn?

>> Draag ik bij aan  
de overleving?

Uitleg: 
“Je bent in de oertijd. Je komt uit je grot, je hebt je berenlapje aan en je komt op een plaats die u wel interessant lijkt om 
te settelen. Maar je kent het niet. De allereerste vraag die je brein je gaat stellen is: “Gaat iets mij hier op eten?” of “is 
het hier wel veilig?”. Reden nummer 1 dat wij een zenuwstelsel hebben, is om ervoor te zorgen dat wij en onze soort 
overleven. Ons brein zorgt ervoor dat we veilig zijn en dat doet het op elke seconde van de dag. Van zodra er iets gebeurt 
wat onze overleving in gedrang zou kunnen brengen, gaat al onze energie naar die situatie. Ons brein is de reden dat we 
overleven. 

Nu stel u voor, het blijkt een veilige plaats te zijn, dat plekje daar. Uw brein is gerustgesteld. Dat gaat het een tweede vraag 
stellen; "Kan ik hier iets goed uithalen”. En aangezien voorplanting prioriteit nummer 1 is, zou die vraag goed kunnen zijn 
“Kan ik me hier voortplanten?” We zijn met andere woorden op zoek naar beloning.  

En dan zou je denken, bon, we zijn veilig, we hebben eten en we kunnen ons voortplanten. Wat wil je nog meer? En voor 
sommigen is dat inderdaad genoeg, maar velen onder ons liggen daar in het gras na een goeie beurt met een volle maag 
en die zien in de verte een plekje dat nu toch misschien wel ideaal is om een nieuwe nederzetting te starten. En die 
denken “Zou het daarachter niet beter zijn?” En dat komt omdat wij allemaal een novelty seeking system hebben. 
Ons brein heeft nogal snel het gevoel ‘been there done that’. Wanneer we veilig en gevoed zijn, gaan we vaak op zoek 
naar hoe we ons kunnen verbeteren en ontwikkelen. 

En wanneer we met dat alles het gevoel hebben dat we bijdragen tot de overleving van de groep. Dan zijn we helemaal 
gelukkig. We willen graag bijdragen. 



En dat zijn, heel kort door de bocht, onze 4 basis needs; 
Gaat iets mij hier opeten? 
Kan ik me voorplanten? 
kan ik dat misschien beter maken? 
kan ik bijdragen?”

>> 01
VEILIGHEID

#werkin4D

>> 02
BELONING

>> 03
ONTWIKKELING

>> 04
BIJDRAGE

>> Kan ik ervan 
leven?

>> Is het hier plezant?

>> Kan ik iets bijleren?

>> Draag ik bij  
aan het hoger doel?

>> Gaat iets  
mij hier opeten?

>> Kan ik me  
hier voortplanten?

>> Zou het daar achter  
niet beter zijn?

>> Draag ik bij aan  
de overleving?

Uitleg: 
“En op’t werk is dat eigenlijk nog steeds hetzelfde. Misschien iets minder primitief.  

>> Kan ik ervan leven 
Ik hoop dat je niet bezig bent met te bedenken of iets je op het werk gaat opeten, maar de basis van veiligheid blijft 
hetzelfde. Werk draagt bij aan onze overleving doordat werk ervoor zorgt dat we in onze fysieke, sociale en 
psychologische basisbehoeftes kunnen voorzien: voedsel, onderdak, comfort, zekerheid, behoren tot een sociale groep, 
identiteit, zelfrespect en sociale status… Met andere woorden werk zorgt ervoor dat we overleven. 

>> Is het hier plezant? 
Maar ook die beloning of die toffe gevoelens vinden we terug. Hoewel we relaties op het werk nu niet per se willen 
stimuleren, kan werk ook een bron zijn van beloning en goede gevoelens; Een gezellig praatje aan het koffieapparaat, ’s 
middags samen met de collega’s met wie je het best opschiet eten of een wandelingetje maken, een receptie, een 
bedrijfsfeestje of -uitje en af en toe plezier maken tijdens of na een vergadering. Ook het symbool van het moderne 
geluksbeleid, de pingpong- of pooltafel, kan momenten van onvervalste genotvolle ontspanning opleveren.  

>> Kan ik iets bijleren? 
We hadden het daarnet al over flow; geconcentreerd werken aan taken waar we goed in zijn en die we interessant, prettig 
en voldoende uitdagend vinden. Werk biedt bij uitstek mogelijkheden om ons te ontwikkelen.  

>> Draag ik bij aan een hoger doel. 
Maar het levensdomein werk kan er ook voor zorgen dat we het gevoel hebben dat we kunnen bijdragen. Werk heeft het 



potentieel betekenis te geven aan mensenlevens. Bijvoorbeeld wanneer je arbeid erin bestaat om mensen te helpen, 
verzorgen, beschermen, begeleiden, onderwijzen, genezen, of gewoon gelukkig te maken (sociaal zinvolle banen). Of 
wanneer je werk inhoudt dat je dagelijks strijdt voor een betere (rechtvaardige, vredevolle, groenere…) wereld of 
omgeving. Of ook nog wanneer je in je werk je beste eigenschappen tot volle bloei kunt brengen (authentieke 
zelfontplooiing).” 

> KLIK 

>> 01

>> 02

>> 03

>> 04

#werkin4D

TEVREDENHEID

PLEZIER

ENGAGEMENT

ZINVOLHEID

Uitleg: 
“We hebben allemaal alle vier nodig, maar niet in dezelfde mate. Afhankelijk van onze persoonlijkheid, de levensfase, de 
baan zelf en onze verwachtingen kunnen die 4 wat fluctueren. Maar het is wel belangrijk om je goed bewust te zijn van 
deze 4 dimensies.“ 



TEVREDENHEID
PLEZIER
ENGAGEMENT
ZINVOLHEID

01
02
03
04

WERK IN 4D>>

#werkin4D

Oefening zelfreflectie: ‘Mijn werk in 4D’ 

Doel: 
Eerste zelf-reflectie over de 4 dimensies.


Uitleg: 
Laat de teamleden nu al een eerste keer nadenken over welke dimensie het meest aanwezig is in zijn of haar baan en 
vraag hen dit te delen in de groep. 


“We hebben net in de video gezien wat de 4 dimensies zijn van werkgeluk. Als je, op basis van wat je nu al weet, zou 
moeten zeggen welke dimensie het meest bij jou aanwezig is, welke zou dat dan zijn?” 

WWW.HOWSWORK.BE

3. MIJN 4D BLAUWDRUK

BENODIGDHEDEN
POWERPOINT + SCRIPT
4D BUNDEL

DUURTIJD
20 à 25 MINUTEN

 >> 30MIJN 4D BLAUWDRUK

ENQUÊTE 4D BLAUWDRUK
NUANCERING  >> 42

INSTRUCTIEVIDEO 4D BALUWDRUK

OPTIONEEL: EXPLAINER VIDEO TEVREDENHEID
OPTIONEEL: EXPLAINER VIDEO PLEZIER
OPTIONEEL: EXPLAINER VIDEO ENGAGEMENT
OPTIONEEL: EXPLAINER VIDEO ZINVOLHEID
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DEEL 3: MIJN 4D BLAUWDRUK 
In deel 3 gaan we het werkgeluk van jezelf en de teamleden in kaart brengen aan de hand van de oefening ‘Mijn 4D 
blauwdruk’. Je vraagt aan iedereen om de enquête ‘Mijn 4D blauwdruk’ in te vullen in de 4D bundel. Om de veiligheid 
in de groep te bewaken, raden we je aan deze oefening zelf ook mee te doen. Je kan de oefening zelf kaderen of hiervoor 
de instructievideo ‘Mijn 4D blauwdruk’ (slide 31) gebruiken. De bedoeling van deze oefening is dat de teamleden meer 
inzicht krijgen in hun eigen 4 dimensies en in die van hun teamleden. Eindig dit deel met het nuanceren (slide 42 - 43).




WERK IN 4D //  
4D BLAUWDRUK // 
BRONNEN //  
4D MOVES

Doel: 
Programma van 4D sessie.


Uitleg: 
Werk is misschien geen Tomorrowland, maar om toch wat in het thema te blijven, hebben we het programma van 
vandaag bekeken als de line-up van een festival. En dat bestaat uit vier delen.


• Werk in 4D: We beginnen met te kijken waarom deze sessie werk in 4D heet. Welzijn bestaat namelijk uit 4 dimensies.

• Mijn 4D blauwdruk: In deel twee gaan we jouw werkgeluk proberen in kaart te brengen aan de hand van de 4D 

blauwdruk.

• De bronnen: In deel drie bekijken we wat momenteel de bronnen van werkgeluk en werkongeluk zijn.

• 4D moves: In deel vier bekijken we wat we welke 4D moves we kunnen zetten, zowel als individu, als team én als 

organisatie. 


!! De ‘bronnen’ en ‘moves’ op organisatieniveau worden gedeeld met HR die samen met HowsWork aan de slag gaan om 
deze te integreren in een welzijnsbeleid. 


4D 
BLAUWDRUK

Doel: 

Kadering oefening 4D blauwdruk


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)


Uitleg: 
“We hebben net in de video gezien dat we acties moeten ondernemen op elk van de 4 dimensies om ervoor te zorgen dat 
we ons goed voelen op het werk. Maar ook dat we allemaal een andere verdelen hebben van deze dimensies. Op welke 
dimensies we hoog scoren, hangt af van onze persoonlijkheid, het werk dat we doen en onze levensfase. Bovendien kan 
dat in de loop der jaren sterk veranderen. We gaan straks wat meer nuanceren.  

Eerst zou ik graag een oefening met jullie willen doen waarbij we allemaal onze eigen 4D blauwdruk leren kennen. Want 
wanneer we willen werken aan ons welzijn, moeten we natuurlijk eerst weten hoe het nu met onze 4 dimensies gesteld is.”  



INSTRUCTIEVIDEO - 4D BLAUWDRUK

Video ‘4D blauwdruk’ 

Doel:  
Instructies rond de 4D enquete.


Uitleg:  
In de video worden de instructies gegeven rond het invullen van de vragenlijst. Je kan er zelf voor kiezen om de 
teamleden de hele vragenlijst in één keer te laten invullen en dan pas te bespreken of om dit per dimensie te doen. Indien 
er meer duiding nodig is bij elk van de dimensies kan je ervoor kiezen om eerst per dimensie een korte explainer video te 
tonen en dan samen de enquête in te vullen. Deze video’s vind je op de slides (33-39). Dit is enkel nodig wanneer de 
teamleden nog meer informatie nodig hebben per dimensie. 


4D BLAUWDRUK

Klik!

Oefening 4D blauwdruk 

Doel: 

Instructie oefening 4D blauwdruk


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)

Optioneel: Indien er meer duiding nodig is bij elk van de dimensies kan je ervoor kiezen om eerst per dimensie een 
korte explainer video te tonen en dan samen de enquête in te vullen. Deze video’s vind je op de slides (33 - 39). 

Uitleg: 
“HowsWork heeft hiervoor een vragenlijst ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Per dimensie zijn er een 
aantal vragen die je kan invullen en die samen leiden tot één cijfer. Zo meteen ga we per dimensie de vragenlijst invullen. 
Als we de vragen van alle vier de dimensies hebben ingevuld, bespreken we deze nadien”  

Vertel hen dat het belangrijk is dat ze proberen zo waarachtig en werkelijkheidsgetrouw mogelijk te antwoorden – omdat 
de prioriteiten van het beleid dat ontwikkeld zal worden mede bepaald worden door hun antwoorden. Herhaal desnoods 
dat het niet de bedoeling is psychologische ‘geluksinterventies’ te organiseren: geen meditatiesessies, geen trainingen 
over een happy mindset. Het enige doel is om de werkomstandigheden voor geluk te verbeteren op de vlakken waar dat 
nodig blijkt te zijn. Daarbij kan het gaan om de fysieke werkomgeving, de sociale werkomgeving, het werk zelf en manier 
waarop de banen gedesigned zijn. Je wilt hen geen happiness opdringen, alleen hen de dingen geven waarvan zij 
beweren dat die hen meer werkgeluk zouden verschaffen. Dat zou al veel van de mogelijke weerstand moeten 



wegnemen. Er zijn goede en slechte antwoorden. Goede antwoorden zijn waarachtige antwoorden, slechte antwoorden 
zijn ‘politiek correcte’, wenselijk geachte antwoorden. 


! Afhankelijk van de veiligheid die in de groep heerst, kan je ervoor kiezen om de cijfers al dan niet in groep te delen. 

!! Achteraan deze presentatie vind je een bronnenlijst.


EXPLAINERVIDEO - WERKTEVREDENHEID

Video ‘Tevredenheid’ 

Doel: 

In kaart brengen tevredenheid


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)


Uitleg: 
Geef de teamleden even te tijd om na het bekijken van de video de eerste vragen rond tevredenheid in te vullen. De de 4 
antwoorden bij elkaar op en deel de uitkomst door vier om jouw eindcijfer op tevredenheid te krijgen.


! Geef de teamleden voldoende tijd om de vragen te beantwoorden.

!! OPTIONEEL: Geef ze na het invullen de tijd om hun resultaat te bespreken met hun buur.



(1) HOE TEVREDEN BEN JE OVER HET ALGEMEEN OVER JE WERK, 
UITGEDRUKT IN EEN CIJFER VAN 1-10?

(2) ALS SPORT TIEN VAN EEN LADDER STAAT VOOR DE BESTE 

BAAN DIE JE HAD KUNNEN HEBBEN EN SPORT NUMMER 1 VOOR DE 

SLECHTS MOGELIJKE, OP WELKE SPORT ZOU JE JE BAAN 

PLAATSEN?

(3) ZIJN JE WERK- EN PRIVÉLEVEN IN BALANS? DRUK JE 

ANTWOORD UIT IN EEN CIJFER VAN 1-10 WAARBIJ 10 STAAT VOOR 

PERFECT IN BALANS EN 1 VOOR VOLLEDIG UIT BALANS.

(4) HOE TEVREDEN BEN JE OVER DE BELONING DIE JE ONTVANGT 

VOOR JE WERK (SALARIS, BEDRIJFSAUTO, PENSIOENSPAREN, 

BONUS OF ENIG ANDER MATERIEEL VOORDEEL)?

TEVREDENHEID

Doel: 

In kaart brengen van de werktevredenheid.


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)


Uitleg: 
Geef de teamleden even te tijd om na het bekijken van de video de eerste vragen rond tevredenheid in te vullen. De de 4 
antwoorden bij elkaar op en deel de uitkomst door vier om jouw eindcijfer op tevredenheid te krijgen.


! Geef de teamleden voldoende tijd om de vragen te beantwoorden.

!! OPTIONEEL: Geef ze na het invullen de tijd om hun resultaat te bespreken met hun buur.

EXPLAINERVIDEO - WERKPLEZIER

Video ‘Werkplezier’ 

Doel: 

In kaart brengen van werkplezier. 


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)


Uitleg: 
Geef de teamleden even te tijd om na het bekijken van de video de eerste vragen rond plezier in te vullen. Tel het aantal 
positieve emoties bij vraag 1 op bij de twee volgende antwoorden en deel de uitkomst door 3 voor het eindresultaat. 


! Geef de teamleden voldoende tijd om de vragen te beantwoorden.

!! OPTIONEEL: Geef ze na het invullen de tijd om hun resultaat te bespreken met hun buur.



PLEZIER

Doel: 

In kaart brengen van werkplezier.


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)


Uitleg: 
Geef de teamleden even te tijd om na het bekijken van de video de eerste vragen rond plezier in te vullen. Tel het aantal 
positieve emoties bij vraag 1 op bij de twee volgende antwoorden en deel de uitkomst door 3 voor het eindresultaat. 


! Geef de teamleden voldoende tijd om de vragen te beantwoorden.

!! OPTIONEEL: Geef ze na het invullen de tijd om hun resultaat te bespreken met hun buur.

EXPLAINERVIDEO - ENGAGEMENT

Video ‘Engagement’ 

Doel: 

In kaart brengen engagement


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)


Uitleg: 
Geef de teamleden even te tijd om na het bekijken van de video de eerste vragen rond engagement in te vullen. Tel het 
aantal positieve emoties bij vraag 1 op bij de twee volgende antwoorden en deel de uitkomst door 3 voor het 
eindresultaat. 


! Geef de teamleden voldoende tijd om de vragen te beantwoorden.

!! OPTIONEEL: Geef ze na het invullen de tijd om hun resultaat te bespreken met hun buur.




ENGAGEMENT

Doel: 

In kaart brengen van engagement.


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)


Uitleg: 
Geef de teamleden even te tijd om na het bekijken van de video de eerste vragen rond tevredenheid in te vullen. De de 4 
antwoorden bij elkaar op en deel de uitkomst door vier om jouw eindcijfer op engagement te krijgen.


! Geef de teamleden voldoende tijd om de vragen te beantwoorden.

!! OPTIONEEL: Geef ze na het invullen de tijd om hun resultaat te bespreken met hun buur.

EXPLAINERVIDEO - ZINVOLHEID

Video ‘Zinvolheid’ 

Doel: 

In kaart brengen zinvolheid


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)


Uitleg: 
Geef de teamleden even te tijd om na het bekijken van de video de eerste vragen rond zinvolheid in te vullen. Tel de 4 
antwoorden bij elkaar op en deel de uitkomst door vier om jouw eindcijfer op zinvolheid te krijgen.


! Geef de teamleden voldoende tijd om de vragen te beantwoorden.

!! OPTIONEEL: Geef ze na het invullen de tijd om hun resultaat te bespreken met hun buur.



ZINVOLHEID

Doel: 

In kaart brengen zinvolheid


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF)


Uitleg: 
Geef de teamleden even te tijd om na het bekijken van de video de eerste vragen rond zinvolheid in te vullen. Tel de 4 
antwoorden bij elkaar op en deel de uitkomst door vier om jouw eindcijfer op zinvolheid te krijgen.


! Geef de teamleden voldoende tijd om de vragen te beantwoorden.

!! OPTIONEEL: Geef ze na het invullen de tijd om hun resultaat te bespreken met hun buur.

TEVREDENHEID

PLEZIER

ENGAGEMENT

ZINVOLHEID

Doel: 

Delen van de 4D blauwdrukken om werkgeluk en welzijn bespreekbaar te maken.


Uitleg: 
Indien er genoeg veiligheid heerst in de groep, kan je de teamleden vragen om hun cijfers met de groep te delen. Om het 
ijs te breken, is het aan te raden om te starten met jouw cijfers. Vertel hoe jouw 4D blauwdruk eruit ziet en vanwaar deze 
cijfers komen. Misschien kan je vertellen welke evolutie je in jouw cijfers ziet. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat 
jouw cijfers er bij jouw vorige werkgever anders uitzagen. Of het zou kunnen dat het feit dat je moeder of vader bent 
geworden een impact heeft gehad op jouw cijfers. Zeg hen dat ze gerust vragen mogen stellen over jouw cijfer (en wat 
erachter ligt) als ze vragen hebben. Wanneer je jouw cijfers hebt gedeeld, kan je vragen of er andere mensen uit de groep 
hun cijfers willen delen.


! Stimuleer de teamleden om elkaar vragen te stellen over hun cijfers. 




HOLD 
YOUR 

HORSES

Doel: 

Nuanceren van de 4 dimensies.


Uitleg: 
De kans is groot dat je op dit moment al opmerkingen hebt gehoord die beginnen met “Ja maar, dat hangt toch af 
van…”. En dat zijn allemaal zeer waardevolle opmerkingen. Zoals met elk theoretische model is het belangrijk om goed te 
nuanceren, zodat we zwart-wit denken vermijden en flexibel blijven in de manier waarop we aan ons welzijn werken.


Onze cijfers zijn namelijk zeer afhankelijk van 3 zaken > KLIK

HOLD 
YOUR 

HORSES
>> LEVENSFASE

>> GELUKSSTIJL

>> SOORT BAAN

Doel: 

Nuanceren van de 4 dimensies.


Uitleg: 
Soort baan

“Het soort baan dat we gekozen hebben, heeft grote invloed op ons werkgeluk. Sommige banen brengen meer levens- en 
werktevredenheid met zich mee (kantoorbanen), andere meer positieve affecten (bloemisten, schoonheidsspecialisten, 
loodgieters) en weer andere meer zingeving (leraren, brandweermensen, sociaal werkers). Het zijn maar enkele 
voorbeelden om duidelijk te maken dat je je werkgeluk wil bevorderen eerst goed moet weten wat voor soort werk je doet 
en welke dimensies van geluk zijn daarin schaars dan wel rijkelijk voorhanden.” 

Levensfase

“Je levensfase wordt bepaald door hoeveel energie je privéleven inneemt (denk maar aan jonge ouders) tegenover je werk 
en je ambities op het werk die daarmee samenhangen. Je levensfase hangt niet vast aan je leeftijd of generatie, maar vaak 
lijkt het wel zo. Nochtans... de leeftijd waarop mensen bijvoorbeeld (klein)kinderen krijgen kan erg uiteenlopend zijn. Zo 
zullen collega's met jonge kinderen meestal meer tijd in dat gezinsleven willen steken. Dat betekent vaak (niet altijd!) dat er 
meer nood is aan structuur en voorspelbaarheid in de dagplanning. Zodat je collega bijvoorbeeld op tijd kan vertrekken 
om een kind op te halen in de opvang. Een collega zonder partner of kinderen kan wel eens flexibeler zijn in de 
dagplanning en die glijdende uren niet elke dag op dezelfde manier inzetten. Het sociale leven buiten het gezin is daar 
prioritair. En voor mantelzorgers is het dan weer wat anders. Pas afgestudeerd? Dan ben je misschien mee met de laatste 
wetenschap of technieken en wil je vooral experimenteren.” 



Geluksstijl

“En de derde factor waar we rekening mee moeten houden is onze persoonlijke geluksstijl. In de psychologie zijn er twee 
populaire opvattingen over geluk. De ene geluksstijl wordt vooral bereikt door ervaringen van plezier en genot, terwijl de 
andere geluksstijl zich typeert door te streven naar een hoger doel of het zoeken naar betekenis.” 

Deze drie zaken moeten we goed in ons achterhoofd houden wanneer we willen werken aan ons werkgeluk. Pas als we 
deze ‘3 voorwaarden’ of nuanceringen in het achterhoofd houden, kunnen we acties ondernemen om ons werkgeluk een 
boost te geven.


WWW.HOWSWORK.BE

4. DE BRONNEN

BENODIGDHEDEN
POWERPOINT + SCRIPT
4D BUNDEL

DUURTIJD
30 à 35 MINUTEN

INSTRUCTIEVIDEO DE BRONNEN

 >> 45OEFENING DE BRONNEN
INSTRUCTIEVIDEO DE BRONNEN

 >> 55GROEPSBESPREKING 

CARDDECK

44

DEEL 4: BRONNEN 
In deel 4 gaan we aan de hand van de oefening ‘Bronnen van (on)welzijn’ de belangrijkste oorzaken van zowel 
werkgeluk/welzijn als werkongeluk/welzijn in kaart brengen. Je kan er zelf voor kiezen of je hiervoor gebruik maakt van de 
‘carddeck’ of liever van de slides (slide 51 - 54). De teamleden kunnen hun antwoorden noteren in de ‘Streamz in 4D’ 
bundel. Je kan de oefening zelf kaderen of hiervoor de instructievideo ‘De bronnen’ (slide 47) gebruiken.


!! Wij zouden aan jou willen vragen om de belangrijkste bronnen van (on)welzijn in jouw bundel te noteren en te bezorgen 
aan hey@howswork.be.




WERK IN 4D //  
4D BLAUWDRUK // 
BRONNEN //  
4D MOVES

Doel: 
Programma van 4D sessie.


Uitleg: 
Werk is misschien geen Tomorrowland, maar om toch wat in het thema te blijven, hebben we het programma van 
vandaag bekeken als de line-up van een festival. En dat bestaat uit vier delen.


• Werk in 4D: We beginnen met te kijken waarom deze sessie werk in 4D heet. Welzijn bestaat namelijk uit 4 dimensies.

• Mijn 4D blauwdruk: In deel twee gaan we jouw werkgeluk proberen in kaart te brengen aan de hand van de 4D 

blauwdruk.

• De bronnen: In deel drie bekijken we wat momenteel de bronnen van werkgeluk en werkongeluk zijn.

• 4D moves: In deel vier bekijken we wat we welke 4D moves we kunnen zetten, zowel als individu, als team én als 

organisatie. 


!! De ‘bronnen’ en ‘moves’ op organisatieniveau worden gedeeld met HR die samen met HowsWork aan de slag gaan om 
deze te integreren in een welzijnsbeleid. 


DE 
BRONNEN

Kies zelf of jij graag gebruik maakt van de instructievideo (slide x) OF de oefening zelf kadert (slide x).




INSTRUCTIEVIDEO - DE BRONNEN

Instructievideo ‘Bronnen van (on)welzijn’


Doel: 

In kaart brengen van de voornaamste bronnen van welzijn en (on)welzijn in de organisatie


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF) 

Card Deck


Uitleg:

Je hebt ondertussen een beeld gekregen van de werkgelukscijfers in jouw team. Vervolgens is het nuttig om een korte 
lijst te maken van de meest voorkomende bronnen van werkgeluk én van werkongeluk in jouw of team. Deze bronnen 
geven zowel het team als de organisatie een beeld op welke zaken vooral behouden moeten worden en welke zaken er 
aangepast kunnen worden. 


“We gaan zo meteen de belangrijkste bronnen van werkgeluk en werkongeluk in kaart brengen. In jullie 4D bundel vinden 
jullie een tabel waar de 4 dimensies staan opgesomd met daarnaast 2 kolom; 1 kolom waar we per dimensie kunnen 
noteren wat er goed gaat en 1 kolom waar we per dimensie kunnen noteren wat er beter kan. De bedoeling is dat we per 
dimensie nadenken over zowel de bronnen van geluk als de bronnen van werkongeluk.” 
> KLIK 

!! De output van deze oefening zal gebruikt worden om het welzijnsbeleid mee vorm te geven. 




WAT GAAT ER GOED

TEVREDENHEID

PLEZIER

ENGAGEMENT

ZINVOLHEID

www.howswork.be

++++

++++

++++

++++

WAT KAN ER BETER

Oefening ‘Bronnen van (on)welzijn’


Doel: 

In kaart brengen van de voornaamste bronnen van welzijn en (on)welzijn in de organisatie


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF) 

Card Deck


Uitleg:

Je hebt ondertussen een beeld gekregen van de werkgelukscijfers in jouw team. Vervolgens is het nuttig om een korte 
lijst te maken van de meest voorkomende bronnen van werkgeluk én van werkongeluk in jouw of team. Deze bronnen 
geven zowel het team als de organisatie een beeld op welke zaken vooral behouden moeten worden en welke zaken er 
aangepast kunnen worden. 


“We gaan zo meteen de belangrijkste bronnen van werkgeluk en werkongeluk in kaart brengen. In jullie 4D bundel vinden 
jullie een tabel waar de 4 dimensies staan opgesomd met daarnaast 2 kolom; 1 kolom waar we per dimensie kunnen 
noteren wat er goed gaat en 1 kolom waar we per dimensie kunnen noteren wat er beter kan. De bedoeling is dat we per 
dimensie nadenken over zowel de bronnen van geluk als de bronnen van werkongeluk.” 
> KLIK 

!! De output van deze oefening zal gebruikt worden om het welzijnsbeleid mee vorm te geven. 




<<        HET PSEUDO-
WETENSCHAPPELIJKE 
KAF VAN HET 
WETENSCHAPPELIJK 
KOREN

Doel: 

In kaart brengen van de voornaamste bronnen van welzijn en (on)welzijn in de organisatie.


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF) 

Card Deck


Uitleg:

“Dat gaan we natuurlijk niet uit het niets doen. Hiervoor gaan we gebruik maken van de bronnen die volgens 
wetenschappelijk onderzoek de grootste inpakt hebben. Het mooie is dat er robuust wetenschappelijk onderzoek bestaat 
dat precies aangeeft welke factoren het sterkst bijdragen voor werktevredenheid, werkplezier, actief engagement en 
ervaren zinvolheid. De bedoeling is dat we deze oefening eerst individueel doen en dat we deze dan in groep bespreken. 
De belangrijkste bronnen delen we de mensen van HowsWork. Zij gaan met deze bronnen aan de slag in ons 
welzijnsbeleid. In deze oefening gaan we dus voornamelijk kijken naar de oorzaken. In de laatste oefening straks gaan we 
alvast even de tijd nemen om suggesties te doen naar oplossingen.” 

Hier kan je kiezen uit twee opties:

1. Je werkt met de Carddeck  (@Koen en Laura: waar bewaren jullie die?) 
2. Je werkt met de slides 

Beide opties worden hieronder uitgelegd. Kies gerust de optie die het best bij jouw team past.


!! Probeer in deze oefening nog niet over te gaan naar de oplossingen. We hebben vaak de neiging om al oplossingen te 
bedenken nog voordat we een grondige analyse hebben gemaakt. Terwijl de analyse en het doorspreken van de situatie 
juist cruciaal is.




OPTIE 1 
Doel: 

Instructie oefening ‘Bronnen’ met Carddeck


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF) 

Card Deck


Uitleg:

Verspreid de kaarten per dimensie over de ruimte. Als je in een ruimte zit met vier hoeken, kan je bijvoorbeeld in elke 
hoek de kaarten van één dimensie leggen. Vraag de teamleden vervolgens om recht te staan en per dimensie 3 kaarten 
te nemen die voor hen bronnen van geluk zijn en 3 kaarten die voor hen bronnen van ongeluk zijn. Vraag hen om de 
kaarten mee naar hun zitplaats te nemen en de factoren die ze gekozen hebben in de juiste tabel te noteren. 

Geef hen op voorhand mee dat ze gerust meer of minder dan 3 kaarten per dimensie mogen kiezen wanneer ze dat 
wensen. En dat wanneer ze aan een factor denken die ze niet meteen tussen de kaarten zien liggen, ze deze uiteraard 
ook mogen noteren. 


!! Om het ijs wat te breken, kan het helpen om tijdens de oefening een muziek op te zetten. Om je hier alvast te 
inspireren, mag je gerust gebruik maken van onze Spotify-lijst: https://open.spotify.com/playlist/
7kqmIR7k5WlVQOngw2oOVE?si=OUtX1wp4TDa-jRBffsPEjw&pt=dad8a1b6a1cf50c577ce8916e43898ec


OF

Kies zelf of jij graag gebruik maakt van de card deck (slide 50) OF van de slides (slide 52 - 55).



ONDERSTEUNING VAN COLLEGA’S 

AFWISSELING IN TAKEN

EVENWICHT WERK EN PRIVE

PERSPECTIEF

VEILIG EN GEZOND WERK

BAANZEKERHEID

TIJD OM AF TE RONDEN

CONTROLE OVER DEADLINE EN DOELEN

CONTROLE OVER WERKRITME

RECHTVAARDIG LOON

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

++++ TEVREDENHEID

OPTIE 2 
Doel: 

Instructie oefening ‘Bronnen’ met Slides


Benodigdheden: 
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Card Deck


Uitleg:

Toon de eerste slide met de bronnen van tevredenheid/ontevredenheid. Vraag de teamleden vervolgens om per dimensie 
3 factoren te kiezen die voor hen bronnen van geluk zijn en 3 factoren die voor hen bronnen van ongeluk zijn. Vraag hen 
om de factoren die ze gekozen hebben in de juiste tabel te noteren. 


Geef hen op voorhand mee dat ze gerust meer of minder dan 3 factoren per dimensie mogen noteren wanneer ze dat 
wensen. En dat wanneer ze aan een factor denken die ze niet meteen op de slide zien, ze deze uiteraard ook mogen 
noteren. 


! Geef hen voldoende tijd en klik de slide niet te snel weg.

!! Om het ijs wat te breken, kan het helpen om tijdens de oefening een muziek op te zetten. Om je hier alvast te 
inspireren, mag je gerust gebruik maken van onze Spotify-lijst: https://open.spotify.com/playlist/
7kqmIR7k5WlVQOngw2oOVE?si=OUtX1wp4TDa-jRBffsPEjw&pt=dad8a1b6a1cf50c577ce8916e43898ec


BETEKENISVOLLE RELATIES

PLEZANTE SFEER

DOEN WAT JE GRAAG DOET

VRIJ VAN HINDERLIJKE NEVENTAKEN

WAARDERING VOOR WAT JE DOET

WAARDERING VOOR WIE JE BENT

MGMT DAT POSITIEVE GEVOELENS UIT

HOOPVOLLE TOEKOMSTVISIE

GOED VOORBEELDGEDRAG

AANGENAME WERKOMGEVING

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

++++ PLEZIER



KUNNEN INZETTEN VAN STERKTES

UITDAGENDE DOELEN

KANSEN OM TALENTEN TE ONTPLOOIEN

VERANTWOORDELIJKHEID

GROEIKANSEN

WERKEISEN

ROLDUIDELIJKHEID

INSPIRERENDE RELATIES

COMPLEX WERK

STIMULEREND LEIDERSCHAP

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

++++ ENGAGEMENT

MAATSCHAPPELIJK DOEL

DUIDELIJKE BESTAANSREDEN

BEKLIJVEND VERHAAL

ZINVOLLE TAKEN

DUIDELIJK ZICHTBARE BIJDRAGE

WAARDERING VOOR BIJDRAGE

ZICHT OP HET EINDPRODUCT/ SERVICE

ZICHTBARE VOORUITGANG

ZINVOLLE LANGETERMIJN DOELEN

DUIDELIJKE MISSIE & VISIE

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

++++ ZINVOLHEID



WAT GAAT ER GOED

TEVREDENHEID

PLEZIER

ENGAGEMENT

ZINVOLHEID

www.howswork.be

++++

++++

++++

++++

WAT KAN ER BETER

1 2

3 4

5 6

7 8

Doel: 

Groepsbespreking en noteren van de belangrijkste bronnen van welzijn en (on)welzijn.


Benodigdheden: 
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Uitleg:

Wanneer iedereen zowel in kolom 1 als kolom 2 een aantal factoren heeft geschreven, is het tijd voor de 
groepsbespreking. Begin met de bronnen van tevredenheid (1), ga verder met bronnen van ontevredenheid (2), etc. Vraag 
de teamleden waarom zij deze factoren gekozen hebben. De bedoeling is om er een open gesprek over te hebben. 
Sommige zaken die de teamleden opnemen gaan heel individueel zijn. Hou in gedachte dat we namelijk allemaal een 
andere blauwdruk en andere noden hebben. Over andere bronnen gaat iedereen het eens zijn. 


Wanneer je bepaalde bronnen hoort terugkomen, weet je dat dit een belangrijke factor is om rekening mee te houden. Dit 
zijn de zaken die zeer waardevol zijn voor ons welzijnsbeleid. Noteer deze dan ook op jouw document en vraag 
toestemming aan de groep om deze met HowsWork te delen.


Bedank de teamleden voor hun inbreng.


!! Bezorg het document met de belangrijkste bronnen aan HowsWork via hey@howswork.be 




WWW.HOWSWORK.BE

5. MIJN 4D MOVES

BENODIGDHEDEN
POWERPOINT + SCRIPT
4D BUNDEL

DUURTIJD
35 à 40 MINUTEN

INSTRUCTIEVIDEO 4D MOVES

INSTRUCTIEVIDEO MIJN 4D MOVES

57

OEFENING ‘MIJN MOVES’ (individueel)  >> 59
OEFENING ‘MIJN SUGGESTIES’ (organisatie)  >> 63

IMPLEMENTATIEOEFENING  >> 64

DEEL 5: MIJN 4D MOVES 
Het doel van deel 5 is tweeledig:

Enerzijds vragen we aan de teamleden wat zij zelf kunnen doen om op elk van de 4 dimensies om alles uit werk te halen 
wat eruit te halen valt. Anderzijds gaan we hen vragen om acties voor te stellen die we op organisatieniveau kunnen 
organiseren. 


Gebruik hiervoor de oefening ‘Mijn 4D moves’ en de ‘Streamz in 4D’ bundel. Opnieuw kan je de oefening zelf kaderen 
of hiervoor de instructievideo ‘Mijn 4D moves’ (slide 59) gebruiken.


!! Wij zouden aan jou willen vragen om de belangrijkste suggesties op organisatieniveau te noteren en te bezorgen aan 
hey@howswork.be.


WERK IN 4D //  
4D BLAUWDRUK // 
BRONNEN //  
4D MOVES

Doel: 
Programma van 4D sessie.


Uitleg: 
Werk is misschien geen Tomorrowland, maar om toch wat in het thema te blijven, hebben we het programma van 
vandaag bekeken als de line-up van een festival. En dat bestaat uit vier delen.


• Werk in 4D: We beginnen met te kijken waarom deze sessie werk in 4D heet. Welzijn bestaat namelijk uit 4 dimensies.

• Mijn 4D blauwdruk: In deel twee gaan we jouw werkgeluk proberen in kaart te brengen aan de hand van de 4D 

blauwdruk.

• De bronnen: In deel drie bekijken we wat momenteel de bronnen van werkgeluk en werkongeluk zijn.

• 4D moves: In deel vier bekijken we wat we welke 4D moves we kunnen zetten, als individu én als organisatie. 


!! De ‘bronnen’ en ‘moves’ op organisatieniveau worden gedeeld met HR die samen met HowsWork aan de slag gaan om 
deze te integreren in een welzijnsbeleid. 




4D MOVES

Doel: 

In kaart brengen van de ‘moves’ of acties, zowel op individueel als op organisatieniveau, om het welzijn te verbeteren. 


Benodigdheden: 
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Uitleg:

Wanneer je de belangrijkste bronnen van (on)welzijn in kaart hebt gebracht, heb je een goed beeld van hoe het met het 
welzijn in jouw team gesteld is. Deze grondige analyse gaat het ook makkelijker maken om de nodige acties te definiëren 
om het welzijn een boost te geven.


INSTRUCTIEVIDEO - MIJN 4D MOVES

Kies zelf of jij graag gebruik maakt van de instructievideo (slide x) OF de oefening zelf kadert (slide x).



•  Hoe ziet de situatie eruit?  
•  Wie zijn erbij betrokken? 
•  Hoe ging je er tot nu toe mee om?  
•  Tot welke resultaten leidde dat? 
•  Wat zouden aanpakken zijn om het in de praktijk te brengen?

TEVREDENHEID

PLEZIER

ENGAGEMENT

ZINVOLHEID

++++

++++

++++

++++

4D MOVES

www.howswork.be

Mijn moves Mijn suggesties voor Streamz

Oefening: Mijn 4D moves 

Doel: 

In kaart brengen van de ‘moves’ of acties, zowel op individueel als op organisatieniveau, om het welzijn te verbeteren. 


Benodigdheden: 
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Uitleg:

In deze oefening maken we een onderscheid tussen de acties op individueel niveau en acties op organisatieniveau. We 
raden aan om de teamleden eerst te vragen om de linkerkolom, ‘mijn moves’, in te vullen en deze te bespreken en nadien 
pas acties te definiëren voor de organisatie. 


•  Hoe ziet de situatie eruit?  
•  Wie zijn erbij betrokken? 
•  Hoe ging je er tot nu toe mee om?  
•  Tot welke resultaten leidde dat? 
•  Wat zouden aanpakken zijn om het in de praktijk te brengen?

TEVREDENHEID

PLEZIER

ENGAGEMENT

ZINVOLHEID

++++

++++

++++

++++

4D MOVES

www.howswork.be

Mijn moves Mijn suggesties voor Streamz

Doel: 

In kaart brengen van de ‘moves’ of acties op individueel niveau om het welzijn te verbeteren. 


Benodigdheden: 
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Uitleg:

Geef de teamleden voldoende tijd om voor zichzelf te noteren welke acties ze kunnen ondernemen per dimensie om hun 
werkgeluk een boost te geven. Bespreek hun antwoorden nadien in groep. 


“We hebben elk onze eigen 4D blauwdruk. Afhankelijk van onze levensfase, onze persoonlijkheid en onze baan zijn andere 
acties die kunnen bijdragen aan ons werkgeluk. Daarom zou ik in eerste instantie willen vragen of per dimensie enkele 
acties te noteren die jij zelf kan nemen om jouw werkgeluk een boost te geven. Dit kunnen nieuwe handelingen of 
gewoontes zijn, maar evengoed zaken die je gaat blijven doen.” 

Bedank de teamleden voor hun inbreng.




•  Hoe ziet de situatie eruit?  
•  Wie zijn erbij betrokken? 
•  Hoe ging je er tot nu toe mee om?  
•  Tot welke resultaten leidde dat? 
•  Wat zouden aanpakken zijn om het in de praktijk te brengen?

TEVREDENHEID

PLEZIER

ENGAGEMENT

ZINVOLHEID

++++

++++

++++

++++

4D MOVES

www.howswork.be

Mijn moves Mijn suggesties voor Streamz

Doel: 

In kaart brengen van de ‘moves’ of acties, op organisatieniveau, om het welzijn te verbeteren. 


Benodigdheden: 
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Uitleg:

Geef de teamleden voldoende tijd om individueel te noteren welke suggesties ze voor Streamz hebben om werkgeluk in 
de organisatie te verbeteren. Bespreek de antwoorden nadien in groep.


“Werkgeluk is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij hebben als individu ons steentje bij te dragen, maar ook de 
organisatie en het management wil zijn/haar deel doen. Daarom willen we graag investeren in een welzijnsbeleid. Jullie 
zouden ons kunnen helpen door per dimensie enkele suggesties te doen over wat er kan verbeterd worden. Dit kunnen 
nieuwe handelingen of gewoontes zijn, maar evengoed zaken waar Streamz op moet blijven inzetten.” 

Verzamel de suggesties in jouw document en vraag toestemming aan de groep om deze met HowsWork te delen.

Bedank de teamleden voor hun inbreng.


! Bezorg het document met de belangrijkste bronnen aan HowsWork via hey@howswork.be

!! Het is niet voor iedereen evident om zo openlijk suggesties te doen naar het management. Het kan daarom helpen om 
nog eens te herhalen dat de antwoorden anoniem verwerkt zullen worden.


MAKE IT  
SIMPLE BUT  
SIGNIFICANT

Doel: 

Realistische acties definiëren op individueel niveau.


Benodigdheden: 
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Uitleg:

Aan het einde van de sessie heeft iedereen waarschijnlijk meerdere ideeën over wat hij/zij kan implementeren. Vraag nu 
of iedereen implementatie-ideeën kan wegstrepen tot er 4 overblijven. Eén actie per dimensie dus. De ideeën moeten 
simpel, realistisch en eenvoudig te implementeren zijn. En bovenal: belonend als het lukt. De volgende vragen gaan 
helpen in het afstrepen: Welke ideeën zijn …

-	 ... moeilijk uitvoerbaar?

-	 ... tijd- en arbeidsintensief?

-	 ... niet helemaal verstandig en/of nuttig?

-	 ... niet leuk?

-	 ... niet eenvoudig of niet direct uitvoerbaar?




Voorbeeld PAP

4D MOVES

SOURCES4D BLAUWDRUK

4D MOVES

TEVREDENHEID PLEZIER

ENGAGEMENT ZINVOLHEID

ONTEVREDENHEID WERKVERDRIET

DES-ENGAGEMENT ZINLOOSHEID

GELUKSSTIJL

4D FRAMEWORK
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WERKTEVREDENHEID

WERKPLEZIER

ENGAGEMENT

ZINVOLHEID

TEVREDENHEID

PLEZIER

ENGAGEMENT

ZINVOLHEID

SEIZOENOMGEVING

EERDER HEDONISTISCH

EERDER EUDEMONISCH

WAT GA/ KAN JE NIET AANPAKKEN 

WAT GA JE LATER AANPAKKEN

WAT WIL JE NU AANPAKKEN

01 02 03 04

STOP PAUSE GO
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SOURCES4D BLAUWDRUK

4D MOVES

TEVREDENHEID PLEZIER

ENGAGEMENT ZINVOLHEID

ONTEVREDENHEID WERKVERDRIET

DES-ENGAGEMENT ZINLOOSHEID

GELUKSSTIJL

4D FRAMEWORK

C HOWSWORK WWW.HOWSWORK.BE

WERKTEVREDENHEID

WERKPLEZIER

ENGAGEMENT
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Je hebt waarschijnlijk meerdere ideeën over wat jij kan doen om je 
werkgeluk te verhogen. Streep nu je implementatie-ideeën weg tot er 
maximaal 4 overblijven. De ideeën moeten simpel, realistisch en 
eenvoudig te implementeren zijn. En bovenal: belonend als het lukt. De 
volgende vragen gaan helpen in het afstrepen: Welke ideeën zijn … 

-       ... moeilijk uitvoerbaar? 
-       ... tijd- en arbeidsintensief? 
-       ... niet helemaal verstandig en/of nuttig? 
-       ... niet leuk? 
-       ... niet eenvoudig of niet direct uitvoerbaar? 

Doel: 

Realistische acties definiëren op individueel niveau.


Benodigdheden: 

De ‘Streamz in 4D’ bundel (geprint of in PDF) 


Uitleg:

Vraag aan de teamleden om hun 4D moves te delen in groep. Bedank hen voor hun inbreng en geef aan het einde nog 
eens mee dat de suggesties op organisatieniveau worden teruggekoppeld.


WWW.HOWSWORK.BE

6. WHAT’S NEXT

DUURTIJD
5 à 10 MINUTEN

66

 >> 68EVALUATIE
NIEUWE AFSPRAAK  >> 69
BEDANKT!  >> 70

DEEL 6: WHAT’S NEXT 
In deel 6 gaan we de sessie evalueren en al een vervolgactie inplannen. Het is belangrijk om de teamleden hier op het 
hart te drukken dat dit geen one-shot-verhaal is, maar dat Streamz hier verder mee aan de slag gaat gaan.




WHAT’S 
NEXT?

Doel: 

Evalueren + Informeren rond de volgende stappen


Uitleg:

Het is belangrijk om duidelijk te benadrukken dat ‘Streamz in 4D’ geen one-shot-verhaal is, maar een manier om blijvend 
te werken aan werkgeluk. We weten nu dat ons werkgeluk kan veranderen door zowel veranderende omstandigheden 
van buitenaf als door veranderingen binnen onszelf. Daarom is het belangrijk om hier regelmatig op terug te komen.


“Hier stopt het natuurlijk niet. Zowel op teamniveau als op organisatieniveau gaan we hier verder mee aan de slag gaan. 
Om te beginnen ga ik de input van zowel de bronnen als suggesties naar verbeteringen op organisatieniveau delen met 
de mensen van HowsWork. Zij gaan dit samen met HR verwerken in een welzijnsbeleid dat uiteraard wordt terug 
gekoppeld naar jullie”. 


HOE WAS’T?

Doel: 

Evalueren


Uitleg:

Vraag aan de teamleden hoeveel sterren zij deze sessie zouden. geven en waarom. De sterren zijn maar een manier om 
het gesprek te starten, dus pin je daar niet te hard op vast. De bedoeling is vooral om te horen wat de teamleden ervan 
vonden en hoe je hier rekening mee kan houden.


Heb je feedback voor HowsWork? Graag! Geef ons een seintje op hey@howswork.be.




Doel: 

Afspraken maken om dit warm te houden.


Uitleg:

Vraag je team om meteen al een vervolg in te plannen wanneer je het opnieuw over de 4 dimensies gaat hebben. Dat kan 
je formeel inrichten tijdens een bestaande meeting of informeel tijdens een wandeling of een lunch. Zolang er maar over 
gebabbeld wordt.


!! Zorg ervoor dat iedereen het moment ter plekke in de agenda zet.

BE 
DA 
NK 
T! in

Meer van dit? 
Volg ons! Klik!

Bedankt het team voor hun tijd de hun inbreng. Bouwen aan welzijn doen we samen!


Bedankt ook aan jullie om als leidinggevende de beste omstandigheden te creëren zodat het team optimale resultaten 
kan behalen in een optimale omgeving. Samen kunnen we het pseudowetenschappelijke kaf van het wetenschappelijk 
koren scheiden en zorgen voor echt werkgeluk! Veel succes!


En bij vragen, één adres > hey@howswork.be



Spreading the word with free stuff

“Alles uit werk halen wat eruit te halen valt” dat is onze missie. Daarom creëren we ook een heleboel gratis content in de 
vorm van een podcast, gratis events en een YouTube kanaal. Degenen die graag meer weten over de 4 dimensies van 
werkgeluk, kunnen ons vinden op Instagram, Linkedin, YouTube, Spotify (en consorten) onder de vlag ‘Werk is geen 
Tomorrowland’.


!! Met binnenkort een héél leuke aflevering met Tim!
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