
Heb je even? 
Ik wil je een 
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Je mag trots zijn op jezelf!
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Jij hebt de beste lach!
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Blij met jou
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Op jou kan ik bouwen
Op jou kan ik bouwen
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Jij verdient een 
schouderklopje



Complimentjes 
geven doet de ander deugd, 

maar ook onszelf. 

Meer tips om aan je geluk te 

werken vind je op 

www.geluksdriehoek.be

Geluk zit in een klein complimentje



Bedankt voor 
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Goe 
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VANDAAG
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BEDANKT OM 
       TE ZIJN JE

ZE
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JIJ BENT GOED
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TEGEN JOU
DURF IK

ALLES ZEGGEN
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Complimenten doen meer dan deugd! 

De Geluksdriehoek laat zien 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. En niet 
toevallig is het geven en aanvaarden van complimenten een manier om te bouwen aan je geluk.               

                                                      Meer info op www.geluksdriehoek.be

Een compliment zorgt 
voor het ervaren van 

positieve emoties.
Complimenten 

creeëren een gevoel 
van verbondenheid 

Kan je genieten van het compliment? 
Dat versterkt 

“het kunnen zijn van jezelf”
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Warm� Will iam - iemand die écht naar je luistert

Een vriend(in), een collega, een leerkracht, een buur, … ?
Een Warme William is iemand die je uitnodigt om te vertellen wat er 
scheelt, die je kan vertrouwen en waarop je kan bouwen. 

Tijd om jouw Warme William 
te verwennen met een compliment?

Meer info op www.warmewilliam.be
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