
Health hacks for
better

productivity
 







Waarom we het nog steeds

over work-lifebalance

moeten hebben
De persoon achter het werk

Hogere productiviteit 

Meer motivatie 

Mentaal en fysiek welzijn

Burn-out en bore-out 
better performance

Happy employees = 



Stress = sluipend gif



Aandacht voor je persoonlijk leven naast je carrière 

Mindset en mentale gezondheid —> purpose

Ontspanning en slaap —> positieve invloed op het brein

Connectie en interactie —> zowel op het werk (collega’s) als met als familie

en vrienden)

Voeding —> veerkracht

Work-lifebalance 



Mindset &

Mentale

gezondheid



Mindset en mentale

gezondheid

Wat draag je bij? 

Waarom is jouw job nuttig? 

Besef dat je bijdraagt aan het grotere geheel van de organisatie

Plaats het in perspectief 

Probeer je job af te bakenen en tijdens momenten van ontspanning of familietijd niet

te werken of met je job bezig te zijn. 

Voor alles is een plaats en tijd

Weet waarom je je job uitoefent en zie het nut en/of plezier ervan in.

Weet dat je job ‘maar’ een job is en niet je hele leven. 



Ontspanning

& Slaap 



Ontspanning en slaap 

Kalmeert je brein

Verlaagt je ademhaling

Perspectief: situaties beter inschatten en conflicten vermijden

Integreer kleine ontspanningsmomenten

Underrated!!

Belangrijk voor verwerking van emoties en gebeurtenissen

Resetten van je lichaam

Geheugen

Routine is enorm belangrijk

Ontspanning

Slaap



Ontspanning en slaap 

Focus enkele keren per dag heel intentioneel op je (buik)ademhaling

Probeer tussen de 7 - 9 uur per nacht te slapen

Bouw een avondroutine in (zonder schermen)

Sta regelmatig recht en tune in, ook met je lichaam

Desk yoga? Til je schouders op en ontspan, rol eens met je nek, gooi je benen los,...

Schrijf piekergedachten van je af voor je gaat slapen (leg een notitieboekje naast je bed)

Probeer te mediteren, al is het maar vijf minuutjes. Het gunt je brein een enorme rustpauze.

Concrete tips



Connectie &

Interactie



Connectie en

interactie 

Praat met collega’s

Investeer tijd in vriendschappen en familie

Leg je gsm wat vaker aan de kant en

investeer in real-time connectie.

Doe bijvoorbeeld een spelletjesavond, of kijk

met je gezin naar oude foto’s.

Ga samen wandelen

Menselijke contacten = welzijn

Concrete tips



Voeding &

Beweging



Voeding en beweging

If you feed your body crap, you’ll feel like crap!

Cyclus doorbreken

Nutriënten i.p.v. ondervoeding

Keuzes nu maken voor de toekomst

Boost your body and brain —> feel-good chemicals

Energie

Beter slaap

Voeding

Beweging



Voeding en beweging

Wees je bewust van de versterkende cirkelbeweging —> happy flow

Zoek een sport of een activiteit die je leuk vindt

Nog beter: doe het in de buitenlucht met een vriend(in) of je familie

Drink voldoende water —> BASIS

Drink niet teveel koffie of schakel na de middag over op deca —> effect op je slaap

Beperk suiker en bewerkte voeding zoveel mogelijk —> misschien enkel in het weekend?

Eet veel verse groenten en fruit en wissel af —> Eat the rainbow

Concrete tips



Thuiswerken,

Gewoontes &

Rituelen



Routine

Maak ‘s ochtends een korte wandeling

Doe een korte babbel met je collega’s

alsof je aan het koffiemachine staat

Kleed je op

Stel een begin- en einduur in 

Creëer een specifieke werkplek 

Vaste elementen die je enkel rondom

jou hebt tijdens je werktijd.

Sluit je werkdag af door je om te

kleden in makkelijke kleding, ruim je

bureau op.

Speel steeds dezelfde

achtergrondmuziek tijdens

werkmomenten 

Zorg voor een vaste interieursetting

bijvoorbeeld door een geurkaars aan te

steken,... 



Wat kan je als

werkgever

doen? 



Flexibele werkuren 

Alternatieve opties voor ouders of speciale situaties 

Coffee chat 

Mental health manager 

Health initiatieven 

Kaart gezonheidsonderwerpen regelmatig aan en maak het

bespreekbaar

Employer branding 

Vier successen, schenk aandacht en geef complimenten

Health hacks at work



Wees je bewust van de gevaren van stress

Prioriteer JEZELF: daar baat iedereen van

Draag zorg voor jezelf en check regelmatig in

Schenk aandacht aan je relaties (familie, vriendschappen, collega's)

Drink voldoende water en eet meer groenten en fruit

Probeer micromovements i.p.v. extremen op te zoeken

Slaap voldoende en neem rust, ook wanneer je denkt dat je het niet nodig hebt! 

Health hacks at work
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