
deze week

gezond

vertrouwen om het werk gedaan te krijgen, de

deadlines te halen, kwaliteit af te leveren. Zo

bouw je aan positieve werkrelaties.

9. JE BELOONT JEZELF EN ANDEREN

Op weg naar het bereiken van een doel is het be-

langrijk om de inspanningen van jezelf en ande-

ren te erkennen. Tussentijdse beloningen geven

dat broodnodige duwtje in de rug om gemoti-

veerd verder te gaan en samen alle doelen ge-

zwind te halen.

10. JE BENT GUL MET COMPLIMENTEN

Wees gul met erkenning voor de prestaties van

collega’s. Toon je appreciatie en dankbaarheid

zonder bijbedoelingen. Deze positieve samen-

werking werkt besmettelijk en zal anderen aan-

moedigen om ook goed te presteren en prettig sa-

men te werken. Q

Samen bereik je meer dan alleen. Dat geldt vooral ook op de

werkvloer. Als samenwerken gesmeerd loopt, is de sfeer op kan-

toor goed, wordt er efficiënter gewerkt, zijn er minder conflic-

ten, ervaar je minder druk en zijn je werkdagen gewoon leuker.

Met deze tips word je een echte teamspeler en bouw je samen

met anderen aan een gezonde werkomgeving.
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Sara Van Wesenbeeck is life &
business coach, professional
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van ‘Het handboek voor de 
spitsuurvrouw’, ‘Het slimme

budgetboek’, ‘Het slimme 
organizing boek’ en ‘Rust in je

huis en je hoofd’. Met haar 
bedrijf Barking Dogs coacht ze
je naar een gezond, gelukkig en 

succesvol leven.

www.barkingdogs.be

Sara Van Wesenbeeck

AL FLUITEND NAAR HET WERK

10 TIPS OM HARMONIEUS EN PRETTIG SAMEN TE WERKEN

Word een echte teamspeler

1. JE BENT PRETTIG IN DE OMGANG

Samenwerken wordt een stuk makkelijker als je

prettig en relaxed in de omgang bent. Een goed

humeur en een lach zijn besmettelijk. Daardoor is

de werksfeer ontspannen, zijn collega’s open en

eerlijk met jou en werken ze graag met jou samen.

2. JE BENT GEMOTIVEERD

Ga ervoor, met met veel goesting en inzet. Neem

initiatief, zet je in en toon daadkracht. Niet je per-

soonlijk gewin, maar wel de belangen van het

team zijn daarbij belangrijk. Dit motiveert ook

anderen en dat geeft hen energie om dingen aan te

pakken.

3. JE ZEGT WAT JE DENKT

Communicatie is essentieel om goed te kunnen

samenwerken. Schep een klimaat waarin je regel-

matig open en eerlijk met elkaar kunt praten, je

gedachten en ideeën kunt uitwisselen. Zo ruim je

misverstanden uit de weg, leer je anderen (beter)

kennen en wordt het vertrouwen in elkaar groter.

4. JE MAAKT (GOEDE) AFSPRAKEN

Maak duidelijke afspraken en kom ze na: Wat

verwacht je van elkaar? Wanneer moet het klaar

zijn? Zorg dat de afspraken haalbaar zijn. Te veel

op te korte tijd kan jezelf en anderen soms node-

loos zwaar onder druk zetten en daar is niemand

bij gebaat.

5. JE BIEDT EEN LUISTEREND OOR

Neem de tijd om oprecht geïnteresseerd naar col-

lega’s te luisteren. Geef hen tijdens het gesprek je

volle aandacht - je smartphone gaat dus uit. Door

te luisteren, leer je je collega’s beter kennen en ze

ook beter te begrijpen.

6. JE BENT EMPATHISCH

Verplaats jezelf in de situatie en de denkwereld

van de ander en tracht begrip op te brengen voor

wat de ander voelt en doormaakt. Door iemand

met veel begrip te benaderen, sta je automatisch

open voor zijn of haar ideeën. Samen sta je sterker

dan alleen en dat kan het samenwerken een enor-

me boost geven.

7. JE HEBT RESPECT VOOR ANDEREN

Wederzijds respect ligt aan de basis van een ge-

slaagde samenwerking. Behandel anderen zoals

je zelf behandeld wil worden: toon begrip, roddel

niet, wees rechtvaardig…

8. MEN KAN OP JE BOUWEN

Een goede teamspeler is altijd betrouwbaar. Zorg

dat je woord houdt en dat anderen op je kunnen

Een echte teamspeler biedt spontaan

zijn hulp aan, deelt gul zijn kennis en

kunde en is bereid anderen te helpen

om hun doelen te bereiken. Dat kost

enkel een beetje tijd, maar die ‘inves-

tering’ betaalt zich op termijn dubbel

en dik terug.

Help anderen... 
en zo ook jezelf

sche huid. 3 op de 10 baby’s krijgt een voedende

verzorging bij tekenen van een droge huid. Liefst

73% gebruikt de productjes die op de materniteit

gebruikt werden, 50% gaat voor de huidverzor-

ging naar de apotheek. 1 op 4 koopt producten die

andere jonge ouders aanbevelen.

BADMOMENTEN

De helft van de Vlaamse baby’s gaat 3 tot 4 keer

per week in bad. Ook hier zijn er grote verschillen

tussen de Vlamingen en de Walen: slechts 18%

van de Vlaamse baby’s gaat meer dan 4 keer per

week in bad, terwijl dat voor Wallonië 45% is.

Waar we het wel over eens zijn, is het tijdstip van

het badmoment: bijna iedereen kiest voor een

badje nét voor het slapengaan. De keuze van de

waslotion wordt vooral bepaald door de mild-

heid, de geur staat op de tweede plek en gebruiks-

vriendelijkheid op de derde.

BABYBILLETJES

Vlamingen zijn grote fans van vochtige doekjes!

Drie vierde van de jonge ouders gebruikt altijd

vochtige doekjes. De billetjes worden goed in de

watten gelegd, maar liefst 75% gebruikt luiercrè-

me. 1 op 10 gebruikt geen doekjes uit ecologische

overwegingen. Q (lh)

LUIERWISSEL

Mama ververst nog altijd het vaakst de luiers,

maar papa zit haar op de hielen! Mama’s staan op

de eerste plaats met 54% in Vlaanderen, maar het

is een nek-aan-nekrace met de papa’s! Opval-

lend: Waalse papa’s verversen vaker de luiers dan

de Vlaamse papa’s. Papa’s staan daar in voor

55% van de luierwissels. Tijd voor een lesje voor

onze Vlaamse papa’s? Schuif deze resultaten dan

maar voor zijn neus!

HUIDVERZORGING

Zo’n 50% van de baby’s heeft een droge tot atopi-©
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Verversen papa’s evenveel

luiers als de mama’s? En hoe-

veel keer gaat een baby’tje ge-

middeld per week in bad? Ga-

lenco Baby, producent van ba-

byverzorgingsproducten, on-

dervroeg Belgische ouders

naar hun babyverzorging.

Feit: mama ververst nog steeds de meeste luiers


