
 

 

Linda (Aegon) presenteert: de Week van 

het werkgeluk 2019 

 

Hoe Linda Cazemier van Aegon alle collega’s van de 

Sophialaan Leeuwarden wil inspireren gelukkiger te 

worden in hun werk 
 

Tekst door: Sanne Plantinga – Tekstsudio Zinnig 

 

Hoeveel plezier, voldoening en zingeving haal jij uit je werk? 

Een magere voldoende, vond Linda Cazemier van Aegon twee jaar geleden nog. Als 

managementassistent had ze fijne collega’s en heerste er een leuke sfeer, maar van de 

werkzaamheden an sich werd Linda niet echt gelukkig: “Ik vind het fijn als alles soepel 

verloopt, maar om nou de hele dag met mijn hoofd in de agenda’s te zitten.. nee. Ik zag 

weinig toegevoegde waarde in wat ik deed en kreeg geen energie meer van mijn werk. Alles 

veranderde toen ik een aflevering van Brandpunt+ keek, over geluk op de werkvloer.” Linda 

maakte zó’n ommezwaai, dat ze nu de Week van het werkgeluk initieert. Van alle organisaties 

van de Sophialaan tot aan de Snekertrekweg, voor alle organisaties in de kleine en hoge toren 

van de Sophialaan. Wat is haar verhaal? 

 

Twee jaar geleden was het nog Linda’s voornaamste taak bij Aegon om ervoor te zorgen dat 

alles rondom het management soepel verliep. Afspraken plannen, telefoons en mails 

beantwoorden, veel regelen. Hoewel het plezierig werken was op haar afdeling, begon het op 

een gegeven moment toch te knagen bij Linda. Ze voelde: dit is het niet voor mij. Linda: “Ik 

kreeg geen energie meer van mijn werk. Maar ik kon ook niet bedenken wat ik de volgende 

dag dan anders zou moeten gaan doen. Tot ik op een avond een uitzending van Brandpunt+ 

keek, over werkgeluk.”  

 

Chief Happines Officer 

In de aflevering kwam een Chief Happiness Officer voor, die als hoofdtaak heeft: het creëren 

van een werkomgeving die het welzijn en het geluk van medewerkers bevordert. Want 

gelukkige en gezonde medewerkers zijn productiever en minder vaak ziek. Bovendien lever je 

als organisatie meer kwaliteit en resultaten als iedereen op de goede plek zit. 

 



 

 

Hond op de werkvloer 

Dit bevorderen van werkgeluk kan op allerlei manieren. Activiteiten voor het team organiseren, 

zodat zij zich meer betrokken en verbonden voelen bij elkaar. Investeren in persoonlijke 

ontwikkeling, de werkomgeving meer inspirerend maken, resultaten vieren of zelfs een hond 

op de werkvloer laten rondlopen. Linda: “Ik wees mijn directeur, met wie ik goed kon 

bespreken wat mij wel en geen energie gaf in mijn werk, op deze uitzending. ‘Niet dat we nu 

persé een hond op de afdeling hoeven, maar misschien wel een idee om iets met werkgeluk te 

doen’, zei ik. En toeval of niet: bijna gelijktijdig werd er een vacature opengesteld voor 

Happiness Champion.”  

 

Werkgeluk vanuit eigen behoeftes 

Linda schreef een motivatiebrief, solliciteerde en mocht deze rol gaan invullen. Vol 

enthousiasme maakte ze een plan waarin ze aangaf wat ze allemaal wilde gaan doen. “We 

zouden veel koffie gaan drinken samen, een verjaardagskalender ophangen, touwtjespringen 

op het binnenterrein, polisnummer-bingo doen. Maar het bleek dat de medewerkers op mijn 

afdeling hier helemaal geen behoefte aan hadden. Het enige wat wel redelijk aansloeg was de 

‘kletspot’ die op tafel stond, die voor een ander soort gesprekken zorgde. Ik kwam er hard 

achter dat de invulling van werkgeluk ook niet iets is wat je van bovenaf op kunt leggen. 

Daarom vroeg ik ze: wat hebben jullie nou echt nodig?” 

 

Post-its met complimentjes 

Het bleek dat Linda’s collega’s vooral behoefte hadden aan een prettigere werksfeer, fijn 

samenwerken en meer onderlinge waardering. Linda liet het plan los en en dook verder in het 

thema werkgeluk. Hierdoor werd het haar steeds duidelijker dat werkgeluk je eigen beleving is 

en dat je dat zelf in handen hebt. En dat het meer is dan alleen maar leuke dingen doen op de 

afdeling. Inmiddels opgeleid tot Teamcoach werkgeluk onderzocht ze samen met de collega’s 

waar zíj nou plezier, voldoening en zingeving uit haalden. En wat zij dan in collega’s 

waardeerden. “We plakten post-its op elkaar, met complimentjes erop. Heel simpel, maar 

werkte hartstikke goed.” 

 

Ambassadeur voor werkgeluk 

Linda scoort de elementen plezier, voldoening en zingeving door haar nieuwe bijrol inmiddels 

een dikke 8 tot 9. And ‘she spreads the word’. Linda is een ware werkgeluk-ambassadeur 

binnen Aegon geworden en verzorgt regelmatig presentaties over werkgeluk. Ook worden er 

meer resultaten gevierd, meer mooie gesprekken gevoerd, is er meer betrokkenheid. En de 

kletspot staat inmiddels ook op andere afdelingen. Werkgeluk zingt de organisatie door, en 



 

 

steekt nu ook de omringende bedrijven aan. Linda: “Op een dag kwam ik met 

communicatieadviseur en experience designer Esther van der Hoorn van De Friesland in 

gesprek over werkgeluk. En over de Week van het werkgeluk, een jaarlijks initiatief van Happy 

Office. We zeiden tegen elkaar: wat zou het gaaf zijn als wij én alle andere bedrijven in de 

torens van de Sofialaan aan deze Week van het werkgeluk mee zouden doen!” 

 

Week van het werkgeluk 

Beide dames zijn gaan brainstormen, benaderden ook de andere 

bedrijven uit de gebouwen en zetten zo de Week van het werkgeluk in 

de steigers. Linda: “Van 23 tot en met 27 september zetten al deze 

bedrijven hun deuren open en kan iedereen bij elkaar workshops op 

het gebied van werkgeluk volgen. Zo gaat iemand van Aegon vertellen 

over work life balance. Achmea levert ‘glimlach-dames’ die beneden 

complimenten en leuke dingen uitdelen, App Machine laat zien hoe zij 

werken, we gaan buiten een werkgelukwandeling doen, iemand gaat 

iets vertellen over neuro linguïstisch programmeren. Iedere 

deelnemende organisatie doet iets.” 

 

Kleine dingen die het ‘m doen 

Wat Linda hoopt met deze gezamenlijke Week van het werkgeluk te bereiken? “Dat er ergens 

een vonkje overspringt, dat uiteindelijk kan zorgen voor meer werkgeluk. Dit hoeven geen 

grote dingen te zijn, het zijn vaak de kleine dingen die het ‘m doen en waarmee het begint. 

Als je zin hebt om ijsjes te halen voor de afdeling of tien minuten even uit het raam wilt 

staren: gewoon doen. Ik hoop ook dat we door het faciliteren van deze week inspiratie op 

kunnen doen bij elkaar en dat medewerkers realiseren dat ze zelf het stuur in handen hebben 

over het plezier, de voldoening en zingeving in hun werk. Want werkgeluk begint echt bij 

jezelf.” 

 

 

 


