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Hang ze op! Zoals ergens op kantoor en in huis.
Laat ze onderweg 'slingeren' als je boodschappen
gaat doen.
Laat ze achter bij het koffieapparaat.
Plak ze op de spiegel, bijvoorbeeld in het toilet.
Verstop ze in een lade van een bureau.
Deel ze uit bij een gezamenlijke viering of jubileum.
Stop ze in de broodtrommel.
Leg ze op de borden bij het ontbijt of diner.
Deel ze uit aan je leerlingen voordat een toets start.
Hang ze als labeltjes aan kado's.
Maak er een adventkalender van voor iemand.
Trek elke dag op je gevoel een Pluimpje uit de stapel
#jedagelijksePluimpjes
Zeg elke dag hardop een Pluimpje tegen jezelf en zet
deze op je werkplek neer.
Stuur een Pluimpje aan iemand die een hart onder
de riem nodig heeft.
Plak een Pluimpjes magneet op de koelkast.
Ben je blij met iemand? Spreek het uit!
Deel Pluimpjes uit aan het begin van een
vergadering, zorgt meteen al voor een glimlach!
Geef Pluimpjes als relatiegeschenk.
Leg een Pluimpje op je nachtkastje.

Wat kun je allemaal
met de Pluimpjes?

 TIP: 1 maart is het Nationale complimentendag! 
 Een enorm leuke dag om Pluimpjes uit te delen.  
 Speciaal voor werkgevers en opdrachtgevers zijn de  
 Collegiale Pluimpjes een tof idee om te geven aan 
 medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en andere 
 mensen met wie je samenwerkt! Denk ook eens aan
 je klanten, hoe leuk zouden zij de Pluimpjes vinden! 

Het geven van complimenten is enorm attent en geeft een
goed gevoel bij jezelf en de ander. De Pluimpjes zorgen
ervoor dat de ander zich gezien en gewaardeerd voelt en
dat geeft weer een positieve mindset. 

Hoezo is het geven van complimenten belangrijk?
Het is enorm belangrijk! Wanneer je complimenten krijgt over je
gedrag, voel je je gewaardeerd, gezien en gehoord. Je wordt er blij
van en geeft het vertrouwen in jezelf om door te gaan. 

Geef je vaker complimenten, dan blijven ze nog beter 'hangen'.
Want wat je tegen jezelf zegt ga je uiteindelijk geloven! En dan
kunnen dat beter positieve boodschappen zijn, toch?! 

De kracht van de Pluimpjes!
Pluimpjes zijn een middel tot een doel! Ze zorgen voor een goed
gevoel en positieve mindset. Een ander voordeel van jezelf goed
voelen is glimlachen (veel glimlachen) en het verhogen van de
aanmaak van Dopamine; het stofje in je hersenen dat zorgt voor
verschillende functies, zoals motivatie en je stemming.

Pluimpjes maken het je dus gemakkelijk om complimenten te
ontvangen en uit te delen. Allemaal lieve en vooral positieve
teksten op een kaartje, mini kaartje of ansichtkaart. Er zit altijd
een passend compliment bij.

WAT IS DE KRACHT VAN DE PLUIMPJES?


