
 

1 maart – Complimentendag 
Ga aan de slag! 

 

Geeft jouw organisatie complimentjes op 1 maart? 

Een complimentje geven of krijgen doet deugd, ook op de werkvloer! Naast het krijgen van een 
goed gevoel, kan een compliment de prestaties bevorderen én het werken gemakkelijker en leu-
ker maken. Reden genoeg om als bedrijf, vereniging of organisatie deel te nemen aan compli-
mentendag op 1 maart! Logo Limburg zet je alvast op weg met een kant-en-klaar complimenten-
pakket. 

Het ontvangen van een compliment helpt mee om je goed over jezelf te voelen. En jezelf oké vinden 
is niet altijd zo vanzelfsprekend … Toch is dit een belangrijke stap om jezelf fit in je hoofd te voe-
len. De website www.fitinjehoofd.be wil via tien stappen inspireren om positiever in het leven te 
staan en te werken aan mentale veerkracht. Laat nu net het geven van complimenten één van de tips 
zijn om dit te bekomen! 

Logo Limburg wil jullie aanmoedigen om deel te nemen aan de complimentenactie via het aanbieden 
van een kant-en-klaar pakket met heel wat leuke materialen: complimentenkaartjes om uit te delen, 
afscheurcomplimentjes om in je bureau of vergaderzaal te leggen, een banner voor onder je mail-
handtekening, ... 

Interesse? Vraag dan snel je digitale complimentenpakket aan via logolimburg@limburg.be 
of download de gewenste materialen zelf via www.logolimburg.be/complimentendag. 

Ga aan de slag! 

Breng iedereen op de hoogte van de complimentenactie! 
Gebruik de artikels en doe een oproep via intranet of e-mail om mee te doen. Kies voor een compli-
mentendag of plaats dit thema een hele week in de kijker zodat het overal leeft. Het loont de moei-
te! 

Een goede start!  
Het is heel leuk om op 1 maart aan de ingang iedereen een compliment te geven. Gebruik hiervoor 
de complimentenkaartjes. Laat via mail of intranet weten van waar deze actie komt en wat er nog 
volgt. Hang de scheurcomplimentjes op in de refter, gangen, toiletten of leg lege en voorgeschreven 
complimentenkaartjes in de koffielokalen, zodat iedereen makkelijk complimentjes kan uitdelen.  

Weet de rest van de wereld dat jullie inzetten op veerkracht? 
Een e-mailbanner prikkelt steeds en zien veel partners. Je wilt immers toch uitpakken met je actie 
en meegeven dat jij veerkracht belangrijk vindt. Bovendien stimuleer je anderen ook eens gul te zijn 
met complimenten.  

Zorg voor zichtbaarheid in je organisatie of bedrijf! 
Gebruik zoveel mogelijk materialen die de campagne zichtbaar maken. Stuur een e-mailbanner rond 
voor iedereen, mail of verspreid berichten via intranet, hang zoveel mogelijk affiches en scheurcom-
plimentjes op en zorg dat de complimentenkaartjes in de vergaderzalen aanwezig zijn.  

Hebben jullie beeldschermen, laat ook daar complimenten verschijnen of doe een oproep om mee te 
doen met de actie!  

Gezond vergaderen! 
Een vergadering is een ideaal moment om iets te doen rond de complimentenactie. Leg in elke ver-
gaderzaal de speciale complimentenkaartjes of hang er de scheurcomplimentjes. Nu kan elke mee-
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ting starten met een compliment. Hang ook de affiches op, zodat iedereen meteen mee is dat er 
gezond vergaderd wordt met een compliment. Wil je gaan voor nog gezonder: combineer deze actie 
dan zeker met een waterkan en een fruitmand!  

Laat je gaan! 
Wil je nog meer doen? Laat je creativiteit helemaal de vrije loop en bedenk zelf een actie. Een com-
plimentenmuur, een verwenmoment, ludieke complimentenwedstrijd,… Dompel je organisatie onder 
in een complimentenbad! 

 

TIP: De hele actie wordt gekoppeld aan Fit in je hoofd, goed in je vel. Op www.fitinjehoofd.be kan 
iedereen zelf aan de slag om zijn veerkracht te versterken. Wetenschappelijk onderzoek heeft al 
aangetoond dat de tools op deze website werken en de geestelijke gezondheid erdoor verbetert! 
Plaats dus zeker deze website voldoende in de kijker.  
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