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Complimentjes doen deugd! 

Ieder jaar is het op 1 maart Complimentendag. Op die dag word je aangemoedigd om eens extra 

je waardering te tonen aan je collega's, buren, zorgverleners, vrienden, vrijwilligers … In veel 

sectoren, zoals de zorg, het onderwijs enz. werken medewerkers keihard om de coronacrisis het 

hoofd te bieden. Dat verdient een compliment!  

In dit document vind je inspiratie om je waardering te tonen en enkele communicatietips om 1 

maart in de kijker te zetten. 

Inhoud 

1. GEEF JE COLLEGA’S, BUREN, VRIENDEN, VRIJWILLIGERS, ENZ. EEN COMPLIMENT .......... 3 

a. 6 gouden tips.......................................................................................................................................................... 3 

b. Stuur een postkaartje........................................................................................................................................ 4 

c. Mail een compliment door naar iemand die je wil verrassen ........................................................ 4 

d. Organiseer een (digitale) ‘complimentenstoel’ ................................................................................... 5 

f. Meer tips................................................................................................................................................................... 6 

2. COMMUNICATIETIPS ............................................................................................................................................... 6 

a.     Social media............................................................................................................................................................ 6 

b.    Afbeldingen.............................................................................................................................................................. 8 

c.    Email banners.......................................................................................................................................................... 9 

d. Artikel intranet/nieuwbrief ............................................................................................................................ 9 

3.     DE GELUKSDRIEHOEK ...................................................................................................................................... 10 

4. INSPIRATIELIJST MET COMPLIMENTEN .................................................................................................. 11 

 

 

  

mailto:info@logo-oostbrabant.be
http://www.logo-oostbrabant.be/


 

LO GO  OOST-BRABANT vzw  

Kloosterweg 9 • 3020 Herent  

T  016 89 06 05 • E  info@logo-oostbrabant.be  
W  www.logo-oostbrabant.be 

ondernemingsnummer 0478 42 25 09 • RPR Leuven 

3 

1. GEEF JE COLLEGA’S, BUREN, VRIENDEN, VRIJWILLIGERS, 

ENZ. EENS EEN COMPLIMENT  

a. 6 gouden tips  

Hoe geef en ontvang je eigenlijk een compliment?  

Een compliment doet deugd. Je voelt je gezien. Je voelt dat het ertoe doet dat je er bent.  

Maar complimenten geven is óók leuk. Het voelt goed om iets te geven, zonder er voor terug te 

hoeven krijgen. Het maakt ook dat je opmerkzamer bent en gericht bent op positieve in de ander. 

Je ziet een ander groeien. 

Maar hoe geeft je eigenlijk een compliment? Hier een paar tips: 

1. Wees allereerst 100% oprecht. Onderbouw je compliment ook: zeg of schrijf wat je 

concreet ziet bij de ander. 

2. Noem een goede eigenschap of een fijne actie van de ander. Leg ook uit waarom je iets 

waardeert of wat het met je doet. 

3. Tot slot: Wees duidelijk en draai niet rond de pot.  

En maak het vooral niet te moeilijk. 

En hoe ontvang je een compliment?  

1. Simpel, zeg gewoon ‘dank je wel’ of 'fijn om te horen'.  

2. Laat het even tot je doordringen dat je een compliment krijgt; geniet ervan!  

3. Haal het compliment zeker niet onderuit door het af te zwakken of door in twijfel te 

trekken wat de ander zegt. Een compliment teruggeven wordt niet verwacht.  
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b. Stuur een postkaartje  

Je kunt natuurlijk iemand opbellen of aanspreken om een compliment te geven, of een actie 

organiseren op je werk of in je straat. Maar in coronatijden is dat niet evident … 
 

Het kan ook heel eenvoudig: verstuur gewoon old-school een postkaart met een compliment of 
steek het bij je buren in de bus.  

Bij het Logo kan je deze postkaartjes bestellen (info@logo-oostbrabant.be): 

Goed bezig: Een complimentje doet altijd deugd. Met deze postkaartjes kan 
je je personeel, collega's, patiënten, cliënten of inwoners een hart onder de 
riem steken. Laat hen weten dat ze goed bezig zijn en schrijf er achteraan 

nog een extra compliment bij of laat hen het kaartje zelf doorsturen naar 
iemand anders. 

Bedankt: Dankbaarheid is een mooi gegeven. Met dit kaartje kan je je 

personeel, collega's, patiënten, cliënten of inwoners eens oprecht 
bedanken. Achteraan kan je in het tekstballonnetje neerschrijven waarom je 

hen zo dankbaar bent of hen het zelf laten invullen en doorsturen.  

We sturen 20 postkaartjes gratis op. Wil je er meer? Dan betaal je 5 euro voor 50 stuks. Bestellen 
doe je via een mailtje naar info@logo-oostbrabant.be. Of download de kaartjes hier: Goed bezig 

en Bedankt. 

c. Mail een compliment door naar iemand die je wil verrassen 

Blanco complimentkaartje 

Iemand een heel bijzonder compliment bezorgen per mail? Dat kan uiteraard ook: Vul het blanco 

complimentkaartje in met jouw compliment en verstuur het via e-mail.  

 

Downloaden het kaartje (.pdf) hier, open het kaartje in Adobe Reader, klik op beeld → invullen 
en ondertekenen → tools voor invullen en ondertekenen → tekst toevoegen.  

mailto:info@logo-oostbrabant.be
http://www.logo-oostbrabant.be/
mailto:info@logo-oostbrabant.be
https://logo-oostbrabant.be/content/postkaartje-goed-bezig
https://logo-oostbrabant.be/content/postkaartje-bedankt
https://logo-oostbrabant.be/content/mijn-compliment-voor-jou
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Kant-en-klare complimentjes 

Je kan ook één van de kant-en-klaar complimentjes versturen. Download ze op onze website en 

verstuur ze nadien via mail.  

Een e-card-compliment 

Onze collega’s van Logo Mechelen hebben een online tool opgezet waarmee je een e-card 
met een compliment kan versturen. Klik hieronder op de button, lees hoe je een goed 

compliment geeft, kies een kaart en schrijf je persoonlijke boodschap.   

  

 

Met grote dank aan de collega’s van Logo Mechelen!  

 

d. Organiseer een (digitale) ‘complimentenstoel’ 

Een ‘complimentenstoel’ kan je organiseren als je – bijvoorbeeld tijdens deze intensieve periode 

– wilt dat iedereen een ‘pluim’ krijgt en je de sfeer en de onderlinge verhoudingen op een 
positieve manier wilt waarderen.   

 
Hoe werkt het?  

Kom met het hele team via Teams, Webex, Skype … samen en laat een teamlid op de digitale 
complimentenstoel plaatsnemen.  Bepaal hoeveel tijd jullie willen nemen en hoeveel 
complimenten je dan aan die collega kunt geven. Kies dus of elk teamlid per ronde een 

compliment geeft, of bijvoorbeeld maar twee of drie collega’s. Vervolgens geven de(ze) 
teamleden complimenten aan de collega op de stoel. Zo ontdek je over welk gedrag en 

handelingen je complimenten krijgt. Tegelijkertijd worden jouw collega’s zich ook meer bewust 
van wat ze in jou waarderen. Herhaal de stappen met een andere collega op de 

complimentenstoel. 

Meer info vind je hier:  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/10/Decomplimentenstoel.pdf 

 

mailto:info@logo-oostbrabant.be
http://www.logo-oostbrabant.be/
https://logo-oostbrabant.be/content/complimentenboekje-1
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/10/Decomplimentenstoel.pdf
https://logomechelen.be/complimentsturen#main-content
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e. … ook tijdens een vergadering  

Heb jij een vergadering op 1 maart? Beloon je gesprekpartners dan met een compliment. Een 
compliment tijdens een vergadering zorgt immers voor een positief gevoel en betere prestaties.  

Online vergaderen? Stel je achtergrond in Teams of Zoom in met een compliment voor je 

gesprekspartner.  

f. Meer tips  

Wees gul met je complimentjes:  

- Gebruik de complimenten in je WhatsApp groep. 
- Hang een compliment aan een theezakje. 
- Steek het in de brooddoos van je kinderen of partner.   

- Geef het mee met de koffie.  
- Kleef het op de spiegel.  

- Hang het aan de deurklink. 

Motiveer anderen 

- Geef de lezers van je nieuwsbrief een compliment. Roep hen op om ook aan iemand 

anders een compliment te geven. 
- Zet de complimentendag in de kijker op je Facebookpagina (zie hieronder). 
- Neem de e-mailbanner op in je e-mailhandtekening (zie hieronder). 

2. COMMUNICATIETIPS  

a. Social media  

Social media maken het makkelijk om je welgemeende waardering te uiten, ook wanneer de 

medewerkers thuis werken. Zo kan je bijvoorbeeld je medewerkers én partners  

complimenteerde via Facebook.  

Maak gebruik van de hashtags #complimentendag #geluksdriehoek 

Enkele voorbeelden  

1 maart = Complimentendag! Doe mee en post je leukste, mooiste, liefste compliment en 
geef zo een goed gevoel! 

#complimentendag #geluksdriehoek 

------ 

mailto:info@logo-oostbrabant.be
http://www.logo-oostbrabant.be/
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Nationale complimentendag vandaag! Wij zullen de spits afbijten: Jullie zijn geweldig!  
Daarna is het aan jullie! 

#complimentendag #geluksdriehoek 

------ 

Een momentje ... Tijd voor een complimentje! Aan wie heb jij er al een gegeven vandaag?  

#complimentendag #geluksdriehoek 

------ 

“Absoluut geweldig!” - “Wat lief!” -  “Goed gedaan!” - “Wat mooi!” Zomaar een paar kreten 

om een compliment te beginnen. Wie geef jij vandaag, op nationale complimentendag, 

een compliment? 
#complimentendag #geluksdriehoek 

------ 

1 maart = Complimentendag! Hebben jullie al leuke, lieve of mooie complimenten 
gegeven vandaag? Nog niet? Aarzel dan niet langer & deel ze uit!  

#complimentendag #geluksdriehoek 

------ 

Gisteren was het Complimentendag, maar natuurlijk kan iedere dag Complimentendag 

zijn. Dus geef gerust ook vandaag nog een mooi compliment!  

#complimentendag #geluksdriehoek 

------ 

Wie gaf jou onlangs een compliment? Dat gaf je ongetwijfeld een goed gevoel. En net dat 

is één van de drie bouwblokken van de geluksdriehoek. Ontdek tips, oefeningen of 
filmpjes op www.geluksdriehoek.be 

#complimentendag #geluksdriehoek 

------ 

  

mailto:info@logo-oostbrabant.be
http://www.logo-oostbrabant.be/
http://www.geluksdriehoek.be/


 

LO GO  OOST-BRABANT vzw  

Kloosterweg 9 • 3020 Herent  

T  016 89 06 05 • E  info@logo-oostbrabant.be  
W  www.logo-oostbrabant.be 

ondernemingsnummer 0478 42 25 09 • RPR Leuven 

8 

b. Afbeeldingen  

De geluksdriehoek  Een compliment voor elk moment  

 

 

Hé jij, bedankt!  Goed bezig!  

  
1 maart complimentendag 1 maart complimentendag 
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c. Email banners  

 

 

 
d. Artikel intranet/nieuwbrief  

1 maart: Complimentendag - COMPLIMENTJES DOEN DEUGD! 

Verras je collega’s, vrienden, familie, buren, enz. en wees gul met complimenten vandaag! Zo 
geef je de ander meer zelfvertrouwen en een fijn gevoel. Ook jij wordt er beter van! Want wist je 

dat het uitdelen van complimentjes ook jouw veerkracht versterkt? Bovendien is het 

besmettelijk. Wie positiviteit uitstraalt, krijgt ook meer erkenning en waardering terug. Waar 

wacht je nog op? 

Meer inspiratie en tips die je helpen om positiever in het leven te staan en je veerkracht te 

versterken, vind je op www.geluksdriehoek.be  

 

mailto:info@logo-oostbrabant.be
http://www.logo-oostbrabant.be/
http://www.geluksdriehoek.be/


 

LO GO  OOST-BRABANT vzw  

Kloosterweg 9 • 3020 Herent  

T  016 89 06 05 • E  info@logo-oostbrabant.be  
W  www.logo-oostbrabant.be 

ondernemingsnummer 0478 42 25 09 • RPR Leuven 

10 

3.DE GELUKSDRIEHOEK  

Ken je de geluksdriehoek van Gezond Leven al? Deze driehoek toont je waar je geluk uit 

opgebouwd is en hoe je er zelf voor kan zorgen dat die driehoek stevig staat. Want voor een deel 

kan je zelf invloed uitoefenen op je geluksgevoel.  

Eén van de bouwblokken van de geluksdriehoek is 'je goed voelen'. Wanneer je positieve 

emoties ervaart, draagt dit bij aan je geluksgevoel. En wat doet een compliment? Juist! 
Daarnaast draagt het uitwisselen van een compliment bij aan de onderlinge verbondenheid; de 

tweede bouwsteen in de geluksdriehoek. En kan je ervan genieten als je een compliment 

ontvangt? Als je ze goed kunt toelaten, versterk je het bouwblok 'jezelf kunnen zijn'.  

Lees en leer meer op www.geluksdriehoek.be 

Ga zelf aan de slag of moedig je colleg’s, vrienden, enz aan   

De geluksmaat: Moedig je collega’s, vrienden, enz aan om zelf aan de slag te gaan met de 

geluksmaat, een test die je positieve geestelijke gezondheid in kaart brengt: Hoe is het gesteld 

met jouw geluk? De GELUKSMAAT vertelt je meer! 

De gelukkigste persoon:  Droom je al eens hoe je leven eruitzien zou zien als je ‘de meest 
gelukkige persoon ter wereld' was?  Met deze oefening leer je (kleine) stappen te zetten om 

dichter bij jouw ‘gelukkigste zelf’ te komen. Besef wel dat je het ultieme geluk niet opeens zal 

vinden. Je hebt niet alles zelf in de hand. Perfect geluk bestaat ook niet! Maar we kunnen wel 

een aantal dingen doen die ons (ietsje) gelukkiger maken. 

Meer oefeningen vind je hier.  

 

mailto:info@logo-oostbrabant.be
http://www.logo-oostbrabant.be/
https://geluksdriehoek.be/
http://www.geluksdriehoek.be/
https://geluksdriehoek.be/oefeningen/de-geluksmaat
https://geluksdriehoek.be/oefeningen/de-geluksmaat
https://geluksdriehoek.be/oefeningen/de-gelukkigste-persoon
https://geluksdriehoek.be/themas/geluk
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4. INSPIRATIELIJST MET COMPLIMENTEN  

Op de laatste twee pagina’s van deze inspiratiebundel vind je een lijst van 150 complimenten 

die je direct aan iemand kunt geven. Zorg er wel voor dat je het ook echt meent! 

mailto:info@logo-oostbrabant.be
http://www.logo-oostbrabant.be/
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