
  

 



Inleiding 
 

Complimenten krijgen vindt iedereen fijn. 

Maar altijd maar een leuk compliment beschikbaar hebben voor 
iemand is lastig.  

Natuurlijk leer je dat ook niet uit een boekje zoals dit. Maar een 
dergelijk gidsje is dan ook bedoeld, om door te bladeren en er 
suggesties en ideeën uit te halen. Die u dan zelf op het juiste 
moment toe kunt passen. Ook spontane reacties worden een 
stuk gemakkelijker als je je eens in het geven van 
complimenten hebt verdiept. 

Goed complimenten geven is een kunst. Zorg er vooral voor, 
dat ze persoonlijk zijn en gemeend overkomen. Zorg er voor, 
dat het duidelijk is, dat het uw eigen compliment is en niet dat 
van een ander. 

Daarom staat u bij bijna elk compliment in dit gidsje genoemd. 
Om duidelijk te maken dat u het meent. 

Veel succes bij het geven van uw complimenten. 

Henriette (Jetje). 

 

 

 

Een uitgave van Jetje’s dag. 

www.jetjesdag.nl 
Dagelijks een nieuwe post en rijkelijk voorzien van foto’s. 

Dit boek mag onbeperkt gekopieerd en verspreid worden, 
zolang er geen geld of anderszins voor wordt gevraagd. 

http://www.jetjesdag.nl/


 
Ik voel me altijd blij en geïnspireerd als ik met jou heb gepraat. 

Ik vind dat je heel beeldend en smakelijk kunt vertellen. 

Ik kijk met bewondering naar jouw groei. 

Ik vind dat je goed bent in het stellen van heldere doelen. 

Ik voel dat ik je kan vertrouwen. 

Ik zie dat je een oneindig groot hart hebt, met plek voor de gehele wereld er 
in. 

Ik heb het idee dat ales wat jij aanraakt, in goud verandert. 

Ik vind je buitengewoon. 

Ik geloof in jou, want je hebt al vaker laten zien dat je het kunt. 



 

 Wat mij betreft ben je alles waard. 

Ik voel dat jij een omgeving kunt veranderen, alleen al door er te zijn. 

Ik vind het knap, zo als jij dit geweldig hebt aangepakt. 

Ik vind het mooi, dat je steeds je eigen verantwoordelijkheid neemt. 

Jouw glimlach doet mijn hart smelten. 

Ik vind dat jij je op de belangrijke dingen in het leven weet te richten. 

Jouw bijdrage aan mijn bestaan is betoverend. 

ik vind dat jij puur leeft vanuit je hart. 

Ik heb alle vertrouwen in jou. 

Ik vind dat je dit geweldig gedaan hebt. High five!  

Ik vind dat jouw creativiteit wonderen kan doen. 



 

Ga zo door! Ik wou dat ik eruit zag zoals jij. 

Ik ben blij dat ik jou steeds kan vertrouwen. 

Ik vind dat je het beste in mensen naar boven haalt.  

Ik vind met jou omgaan altijd een feest.  

Volgens mij ben jij een heel mooi mens.  

Ik zie dat jij handelt, vanuit je eigen kern en dat jij je niet laat beïnvloeden 
door wat anderen doen. 

Ik vind de manier, waarop jij dit varkentje hebt gewassen,  inspirerend voor 
iedereen. 

Als ik je nodig hebt ben je er altijd. Dank je wel daarvoor. 



 

Kon ik jou maar onder het kopieerapparaat leggen. 

Ik zie bij jou iemand, die het hart op de goede plaats heeft. 

Ik voel, dat jij mij inspireert. 

Ik zie bij jou echt een verfrissend perspectief! 

Het feit dat jij hier werkt, maakt ons beter. 

Jij helpt volgens mij, dat anderen weer gaan geloven in de goedheid van de 
mens. 

Ik vind je in alle opzichten een mooi mens. 

Ik zie verborgen schatten in je. 

Ik waardeer wie je bent en wat je _______ 



 

Ik vind, dat jij echt het beste uit andere mensen kunt halen. 

Gelukkig zijn er mensen zoals jij!  

Ik vind dat je er steeds maar aan werkt om een beter mens te zijn. 

Ik vind dat je het allerbeste verdient. 

Ik vind dat je dat probleem heel goed opgelost hebt. 

Ik vind dat je voor een wereld van nieuwe mogelijkheden zorgt en dat is 
heel inspirerend! 

Ik vind dat je een extra pauze verdient met wat je doet. 

Ik vind dat jij mensen laat geloven in wonderen. 

Ik ben oprecht blij dat je er bent vandaag.  



 

Hartelijk bedankt voor je bijzondere bijdrage! 

Ik zie dat jouw positieve energie zo lekker besmettelijk is. 

Ik zie dat jouw daden het verschil maken. Nu al.  

Ik vind dat je een verfrissende visie hebt. 

Ik vind dat je het talent hebt, om het grotere plaatje te zien. 

Ik zou willen dat ik jou spiegelbeeld was. 

Ik vind dat je altijd op de juiste manier reageert op onverwachte 
gebeurtenissen. 

Ik vind dat jou doorzettingsvermogen  een groot compliment verdient. 

Ik vind jou prachtig. 



 

Ik vind je een winnaar, vooral omdat je anderen mee laat winnen. 

Ik vind dat jij het goede voorbeeld geeft. 

Ik dank je wel voor je innemende spontaniteit. 

Ik zie dat jij de gift hebt, om echt met mensen samen te werken. 

Ik vind het mooi, dat je altijd openstaat om nieuwe dingen te leren. 

Ik vind het mooi, dat je altijd heerlijk relaxed blijft.  

Ik vind dat jouw positieve energie iedereen opvrolijkt. 

Ik voel bij jou een warme persoonlijkheid. 

Jij bent mijn zonnetje in huis. 

 



 

Ik weet zeker dat jouw optimisme en jouw enthousiasme een zegen voor ons 
team vormen. 

Ik ben blij dat jij er bent. 

Ik vind dat jij goud waard bent voor dit bedrijf. 

Ik vind dat je talent hebt! Je hebt een gave! 

Ik voel me echt begrepen door jou. 

Ik vind dat je veel indruk maakt met _____. 

Ik weet zeker dat ieder team blij zou zijn met jou. 

Ik geloof in jou. 

Dank je wel dat jij er voor me bent. 



 

Ik vind dat je een inspirerende en aanstekelijke glimlach hebt. 

Ik geniet van al jouw ________. 

Jij hebt voor altijd een plaats in mijn hart veroverd. 

Ik weet dat jij er zijn mag en dat weet je zelf ook best. 

Ik zou helemaal niks aan je veranderen. 

Ik vind dat je trots mag zijn op wie je bent. 

Ik vind het fijn om bij jou te mogen zijn. 

Ik vind dat je niet bang bent om helemaal jezelf te zijn en dat is 
bewonderenswaardig. 

Ik vraag me af hoe het kan, dat je er toch altijd zo goed uitziet? 

Ik weet zeker dat alles goed komt. Ik beloof het je. 



 

Jij maakt mijn dag goed met jouw vriendelijkheid en jouw glimlach. 

Ik vind dat jij van succes een vanzelfsprekendheid maakt. 

Ik vind dat je trots mag zijn op jezelf. 

Ik vind dat wat jij gepresteerd hebt, grenst aan het onmogelijke. 

Ik weet zeker dat het beste nog gaat komen en dat is dankzij jou. 

Ik vind jouw lach betoverend. 

Ik voel dat jij me weer doet geloven in mijn mogelijkheden. 

Ik heb alle lof voor jouw stijlvolle aanpak. 

Ik vind de progressie die jij boekt indrukwekkend. 

Door jou geloof ik dat alles mogelijk is. 



 

Ik vind dat je met dit resultaat alle verdere succes verdient. 

Ik vind dat jij altijd de juiste woorden weet vinden, om iemand op te 
beuren. 

Ik weet zeker dat je met jouw manier van denken en doen, er altijd nieuwe 
deuren open zullen blijven gaan. 

Ik vind dat je mensen het gevoel geeft dat ze kunnen vliegen. 

Ik zie dat je het toch maar weer flikt.  

Jouw rust doet mij goed. 

Ik vind het prachtig om te zien, hoe jij hier mee om bent gegaan. Respect 
hoor! 



Ik wil je bedanken dat je er bent. 

Je lach maakt de dag van iedereen beter. 

Ik ken niet veel mensen, die zo oprecht zijn als jij. 

Je zorgt ervoor dat ik een beter mens wil worden.  

Zie je zelf, net als ik, ook hoe bijzonder je bent? 

Jouw passie en je zin voor het leven werken aanstekelijk. 

Mijn wereld is een stuk mooier dankzij jou. 

Ik zie dat je een andere ________ hebt? Mooi! /  Gaaf! / Goede 
keuze! 

Ik vind het met jou altijd leuk en gezellig. 

Je hebt naar mijn mening een mooi iemand van jezelf gemaakt. 



 

Jij bent het beste wat mij / ons is overkomen.  

Jij weet van elke dag een “goede” dag te maken. 

Je betekent veel voor mij. 

Ik vind dat je steeds de juiste toon weet te treffen. 

Je bent belangrijk voor mij. 

Ik zal nooit vergeten, hoe jij me hebt doen voelen. 

Ik heb met jou een aanwinst gevonden, die ik heel goed kan gebruiken. 

De wereld is een betere plek met jou erin. 

Ik weet dat je met jouw instelling nog veel meer moois aan zult trekken. 

Ik beschouw dit als een mooie prestatie! Chapeau! 



 

Ik vind het prachtig om te zien, hoe jij openstaat om te leren. 

Ik vind dat je er in alle opzichten mag zijn.  

Het is geweldig om te zien, hoe jij van iedere dag iets positiefs maakt. 

Ik zie iemand, waar heel veel potentie in schuilt. 

Ik zie jouw toegevoegde waarde zienderogen groeien. 

Ik vind dat je mooie _____ aan hebt. 

Ik vind dat je er fantastisch uitziet vandaag! 

Ik weet dat ik dit aan jou kan overlaten. 

Ik zal nooit vergeten wat je gedaan hebt. 

Ik vind die ________ heel goed bij je passen. 



 

Ik zie dat jij de wereld mooier maakt. 

Ik vind het zo mooi om te zien, dat jij nooit opgeeft. 

Ik ben benieuwd naar wat jou allemaal nog meer zal lukken. 

Ik ben blij je ontmoet te hebben. 

Ik vind dat die ____  jou een nog elegantere verschijning maakt. 

Ik vind dat jij het moeilijke gemakkelijk maakt. 

Je bent echt een aanwinst voor het bedrijf. 

Jij weet eerder dan ik, wat ik nodig heb. 

Jij bent mijn persoonlijke belichaming van _____. 



 

Als ik nu al zie, wat voor groei jij hebt doorgemaakt, ben ik benieuwd naar 
wat er nog meer gaat komen. 

Ik voel de energie veranderen, als jij de kamer inkomt. 

Bedankt voor de ontzettend mooie dingen die je doet. 

Ik vind dat je alle lof en waardering verdient. 

Wat ik zo in jou waardeer, is dat je ____ . 

Ik zie dat jij in elke moeilijkheid nog een kans kunt ontdekken. 

Ik ervaar jou als steeds _____. 

Jij hebt een goed gevoel voor humor. 

Ik zie dat jij zelfs zuurpruimen weer aan het glimlachen maakt. 



 

Jouw _____ lijkt volgens mij geen grenzen te kennen. 

Ik waardeer je positieve opstelling enorm. 

Ik ben heel benieuwd naar waar jij over een paar jaar staat. 

Bij jou kan ik helemaal mezelf zijn. 

Ik vind dat jij aan ________een nieuwe betekenis hebt gegeven. 

Ik vind dat je laat zien, dat je groter bent dan het probleem. 

Ik vind het fijn om jouw mening hier over te horen. 

Ik vind je dit succes van harte gegund. Jij verdient het. 

Jij laat mij zien dat er in elke dag iets moois te vinden is. 

Ik vind de groei die jij doormaakt, indrukwekkend. 



 

Ik zie dat het humeur van mensen verbeterd als jij binnen komt. 

Ik zie dat jij weet wat belangrijk is in het leven. 

Ik vind het fijn dat je ___. 

Jouw inzicht maakt dat ik heel anders ga denken over alles. 

Ik wou dat ik zoals jou kon zijn. 

Ik vind je mooi zoals je bent. 

Jij bent mijn favoriete ___. 

Ik vind jou een gouden kracht voor dit bedrijf. 

Ik vind dat je met die ________ nog meer straalt dan anders. 

Geloof in je kwaliteiten, net zoals ik dat doe.  



 

Ik merk dat je mensen een goed gevoel geeft over zichzelf. 

Ik vind jou benadering van de zaak echt verfrissend. 

Ik vind het mooi om te zien, dat wanneer jij ergens voor gaat, het dan ook 
gebeurt. 

Ik heb met jou altijd een reden voor een glimlach. 

Ik zie jou als een geschenk voor alle mensen om je heen. 

Ik vind dat jij mensen als geen ander weet te verbinden. 

Ik vind dat je het beste uit andere mensen haalt. 

Ik weet zeker dat we met jou onze doelen kunnen realiseren. 

Ik vind het prachtig om te zien, hoe jij met anderen omgaat. 



 

Wat fijn dat jij in mijn leven bent. 

Ik zie dat het je gelukt is . Fantastisch. 

Ik ben zo trots op jouw prestatie. 

Jij doet steeds je best om écht naar mij te luisteren. 

Je kunt exact benoemen wat ik nodig heb. 

Ik voel bij jou zijn altijd als een feestje. 

Ik vind dat je het heerlijk verfrissend aangepakt hebt. 

Ik vind dat je een erg bescheiden persoon bent. 

Ik vind jou een inspiratie voor anderen. 

Ik zie met respect hoe knap je dit hebt gedaan. 



 

Ik vind dat die ______je heel goed staat. 

Ik vind jouw kijk op uitdagingen heel verfrissend. 

Ik vind het mooi om te zien, dat als jij ergens je zinnen op zet, het dan ook 
gebeurt. 

Ik vind dat je doet wat mogelijk is, om oplossingen te zoeken. 

Ik vind je een geschenk voor de mensen om je heen. 

Ik weet zeker dat dankzij jou de toekomst er florissant uitziet. 

Ik ben blij dat ik je ken.  

Ik zie dat je met stip naar hogere regionen stijgt. 

Als jij docent was, zou ik les van je nemen. 

Ik weet zeker dat iedereen opkijkt als je zo binnenkomt. 


