Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak
Altijd

Zacht werken is wanneer mijn enthousiasme gedeeld
wordt. Wanneer ik zie dat ik verschil kan maken. Als
het goede gedaan wordt binnen de organisatie

Voldaan. Geeft energie om 's avonds ook nog te gaan
sporten of wandelen. Val niet in slaap op de bank.
Zacht werken is voor mij bezig
zijn met de zaken die mijn werk
verdieping geven en bijdragen
aan het zakelijke succes van de
onderneming.

Ik heb plezier in mijn werk
Kan problemen in mijn werk zelf oplossen
Mijn werk is belangrijk voor mij zelf
Maak gebruik van intuïtie of gevoel

Vrolijk, energiek. Het werkt heel
stimulerend.

Kan mijn talenten inzetten
Mijn werk geeft me een fijn gevoel
Krijg respect van mijn leidinggevende
Krijg respect van collega’s

Ik kan mijn taken wellicht wel
aanpassen op de energie die ik op
dat moment heb, maar ik ga vaak
voorbij aan het gevoel. Het
'moet' toch gebeuren.

Werk kost energie, kan niets aan doen
Als ik thuiskom voel ik me uitgeblust
Kan niets doen, problemen door anderen
Realiseer mijn persoonlijke dromen
Werk voor het geld en niet voor dromen

Soms zit ik te veel in 'de waan
van de dag' en voel ik weinig
ruimte om eens rustig over
dingen na te denken. Creatief
bezig te zijn.

Pers. ontw. stagneert door mijn werk
Onrustig zonder doelen of drukte

Het idee dat ik te veel ballen in de
lucht moet houden, dus dat ik na
een hele productieve dag alsnog
niet tevreden ben over het
resultaat omdat er alsnog een
hele lijst met acties niet gedaan is.

Hard werken is voor mij tijd
moeten steken in randzaken
terwijl mijn agenda al vol
staat met werkzaamheden die
er voor mij echt toe doen.

Nooit
>3 jaren
<3 jaren
Bijna
Nu
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Geen klachten
Rugpijn, net, stijve spieren
Hartkloppingen, pijn op borst
Longklachten, zoals benauwd
Huidklachten zoals eczeem
Buikpijn
Hoofdpijn
Extreme vermoeidheid
Slecht slapen
Andere klachten
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