Zicht op de Zaak
met elkaar in contact over welzijn, betrokkenheid en potentieel

AANLEIDING

DOEL

Het werken zonder echt contact heeft een enorme impact op
mensen. De resultaten worden veelal nog wel bereikt, maar de
hoe is het met ieders welzijn, betrokkenheid en benut
potentieel? Dit zijn onderwerpen die sowieso vaak uit zicht
verdwijnen. Dus hoe kun je juist nu hierop beter zicht krijgen en
iedereen stimuleren om er zelf werk van te maken?
Maak kennis met dit instrument om meer zicht te krijgen.

Beter contact
Aandacht voor welzijn:
plezier, fitheid en zingeving/ nut
Eenduidigheid van taal
Meer moedige gesprekken
Eigenaarschap voor ontwikkeling

HOE HET WERKT

ONDERWERPEN

Communicatie
De directie of teamleider kondigt aan om van onder andere
welzijn, betrokkenheid en ontwikkeling extra werk te maken.
Iedereen wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Standaard belichten we de
individuele betrokkenheid,
beweegredenen, beleving/
welzijn, benut potentieel en
balans. In overleg voegen we
andere onderwerpen toe. Ook
kunnen het team en de
organisatie belicht worden.

Instructie leidinggevenden
De leidinggevenden volgen een korte sessie over de manier van
peiling, het omgaan met deze gesprekken en het vertalen naar
de eigen praktijk.
Webinar met digitale stemkastjes
In 90 minuten belichten we het belang van aandacht voor
welzijn, betrokkenheid en ontwikkeling. Iedereen beantwoordt
tussentijds vragen via de eigen telefoon. Zowel nu, als een jaar
geleden als de gewenste score over een half jaar. Deze scores
worden niet opgeteld tot algemene cijfers. Het is het startpunt
om met jezelf, met elkaar en je leidinggevende in gesprek te
gaan over wat er nu nodig is. Dit kan omdat iedereen met
dezelfde vragen en onderwerpen werkt. Daarnaast kan dit
webinar dienen als een 0-meting om nog eens te doen en de
ontwikkeling te meten.

INVESTERING
Voor een groep tot 25
deelnemers bedraagt
het basistarief € 925,- .
Afhankelijk van de groepsgrootte
komen we tot een totaalprijs.

INTERESSE?
Bel: 06 51 444000
info@hartwerkengroep.nl

VERVOLG
Naast de inbedding in de dagelijkse gesprekken, tijdens
vergaderingen en samenwerkingsgesprekken, kan dit
ondersteund worden met workshops “moedige gesprekken”.

