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Beantwoordt jouw job niet aan

je verwachtingen of kun je maar
moeilijk dat ei kwijt op het werk?
KatrinVan de Water van Passion
for Work geeft vijf tips om je job

boeiend te houden.

TEKST -Thalisa Devos

Véronique Leysen,
is een voormalige
actrice, presenta-
trice en zangeres.
Vandaag runt ze
als ondernemer
een koffiebar en
een knitwear-label
onder de naam
Maurice.

“Elke dag heb ik vijf nieuwe ideeën die
ik wil realiseren, elke dag zijn er mensen
rond mij die mijn enthousiasme moeten
inbinden. Ik hou altijd mijn ogen open,
zonder daardoor mijn focus te verliezen, of
mezelf. Mijn glas is àltijd halfvol. Ik bedoel:
mijn kopje koffie is àltijd halfvol. Dat mag je
letterlijk en figuurlijk nemen.”

Véronique Leysen, 
is een voormalige 
actrice, presenta-
trice en zangeres. 

een knitwear-label 

�p 1 Krijg je energie?
Stel jezelf de vraag hoeveel energie je krijgt van je werk. Maak
een balans en plak er een cijfer op van 0 tot 10. Vraag jezelf af
wat er nodig is om dit cijfer te verhogen. Welke zaken wil je
graag aanpakken? Schrijf op wat voor jou belangrijk is. Dat kan
variëren van waardering krijgen, loon of een aangename woon-
en werkafstand … Kijk wat verbeterd kan worden en hoe.

�p 2 Ken j�elf
Ken je sterktes en zwaktes. Wat kun je goed en doe je graag?
Dit zijn zaken die je energie geven. Schrijf ze op en hou bij hoe-
veel die bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks aan bod komen in je
functie. Wat slurpt energie op het werk? Is dit af te bouwen en
te vervangen door andere zaken die beter bij jou passen? Pro-
beer zo concreet mogelijk te weten wat je wilt, dat verhoogt
de kans op slagen.

�p 3 Blijf leren
Bekijk wat je graag zou willen leren. Bijleren zorgt altijd voor
een energieboost. Kan groeien intern, zijn er opleidingen of
een opleidingsbudget voorzien? Denk breed en probeer dat
daarna toe te passen op professioneel vlak.

TIPS OM JE JOB BOEIEND
TE HOUDEN5

�p 4 Praat
Plan een gesprek met een manager of een verantwoordelijke.
Vertel hem of haar over wat je hierboven hebt opgeschreven.
Benoem vooral wat je wel wilt. Focus op het positieve, niet
op wat je niet wilt. Doe zelf een voorstel om jouw functie zo
boeiend mogelijk te maken. Probeer ook een datum vast te
leggen voor een tweede gesprek. Vaak is er meer mogelijk dan
je denkt. Het is een kwestie van dit kenbaar te maken aan je
leidinggevende.

�p 5 Netwerk
Kijk verder dan je eigen bureau of afdeling. Ga in gesprek met
mensen intern die werk verrichten waar ook jij in geïnteres-
seerd bent. Vertel hen wat je graag zou willen doen. Maak
je ambitie duidelijk. Als er intern mogelijkheden zijn, zullen
ze je sneller weten te vinden. Voeg deze mensen toe aan je
LinkedIn-profiel.
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