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9 tips voor een beter evenwicht tussen werk en plezier 
 
Hoe vaak heb jij een drukke dag? Het kan veel voldoening geven om hard te werken en opdrachten op tijd af te 

krijgen. Maar het is wel van belang dat je daarna voldoende uitrust, bijvoorbeeld door iets te doen wat je leuk vindt 
en waarbij je even niet hoeft te presteren. Zorg ervoor dat hard werken en plezier hebben in evenwicht zijn. Deze 
tips helpen je daarbij: 

1. Doe in de pauzes en je vrije tijd hele andere dingen dan de werkzaamheden op je werk. Dan pas herstel je écht. 

2. Geef aan waar jouw grenzen liggen. Niet iedereen is hetzelfde. 

3. Glimlach eens naar iemand of ga als vrijwilliger aan de slag. Iets aan anderen geven, daar knap je van op. 
4. Voorkom dat je dingen op de automatische piloot doet. Probeer nooit langer dan anderhalf uur tot twee uur 

achter elkaar hetzelfde te doen. Neem een pauze of pak een andere taak op. 
5. Sta regelmatig stil bij de dingen die je goed kunt. Zo kun je richting geven aan je werk en je leven. En dat geeft 

energie. 
6. Eet als je trek hebt. Je hersenen worden somber en minder scherp als ze voeding te kort komen.  

7. Je lichaam heeft baat bij gezonde voeding, zoals groente, fruit, volkoren granen, een gekookt ei, peulvruchten 
en (ongezouten) noten en zaden. 

8. Zorg niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Maak flexibele werktijden of thuis 
werken bespreekbaar, zodat je bijvoorbeeld de kinderen op kunt halen van school. 

9. Zijn er privézaken waar je je zorgen om maakt? Bespreek dat met je leidinggevende, zodat die je beter begrijpt 
en rekening met je kan houden.  

 

Ben jij in evenwicht? 
Ga eens voor jezelf na hoe het staat met je evenwicht tussen de volgende punten: 

 Drukte op je werk - Activiteiten om echt te ontspannen 

 Taken die je niet zo leuk vindt - Taken waar je helemaal tot je recht komt 
 Denkwerk - Lichamelijke activiteiten en creatieve bezigheden 
 Werk wat je kunt dromen - Nieuwe dingen leren 

 Veiligheid - Onverwachte uitdagingen 

En dan is het nu tijd voor een pauze!  

 


