
 

 

 
 
 
 
 
 

Zicht op Elkaar 
 in contact over welzijn, betrokkenheid en potentieel 

N O O D Z A A K  
Het werken in deze tijd zonder echt contact heeft een enorme 

impact op mensen. De productiviteit is veelal nog wel op orde en 
soms zijn we zelfs efficiënter geworden, maar hoe is het écht met 
iedereen? Geen of weinig aandacht hiervoor leidt tot vervlakking, 

verarming en verwijdering. Dus hoe kun je - juist nu - in de hele 
organisatie hier werk van maken en iedereen en met elkaar de eigen 

verantwoordelijkheid in laten nemen? 
In de 

W A T  G A A N  W E  D O E N ?  
Uitnodiging 

De directie of teamleider kondigt allereerst aan dat het welzijn, de 
betrokkenheid en de ontwikkeling extra aandacht gaan krijgen. 

Iedereen wordt uitgenodigd om hier werk van te maken.  
 

Instructie leidinggevenden 
Cruciaal is de rol van leidinggevenden, die de gesprekken in de 

praktijk faciliteren. Hiertoe krijgen zij toelichting en instructie in een 
2 uur durende praktische en verdiepende sessie. 

 
Webinar 

Centraal staat het interactieve webinar waarin we ingaan op de 
onderwerpen* die aandacht vragen. Iedereen vult via een app de 
eigen scores in. Van nu, een jaar geleden en over een half jaar. De 

unieke individuele scores worden overigens niet opgeteld tot 
algemene cijfers zoals in een abstract tevredenheidsonderzoek.  

 
Het is het startpunt om met jezelf, met elkaar en je leidinggevende in 
gesprek te gaan en te blijven over wat er nu nodig en noodzakelijk 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. 

I N V E S T E R I N G  
Tot 25 deelnemers is het  
basistarief € 925,- (ex btw).  

* O N D E R W E R P E N  
Standaard belichten we de 
individuele betrokkenheid, 

beweegredenen, welzijn, benut 
potentieel en balans.  

In overleg voegen we andere 
onderwerpen toe en kunnen ook 

het team en de organisatie belicht 
worden.  

 

D O E L  
Echte aandacht voor welzijn  

Eigenaarschap voor de eigen koers 
Versterking betrokkenheid 

 
 

I N T E R E S S E ?  
Bel: 06 51 444 000 

info@hartwerkengroep.nl 
 

 

V E R V O L G  
Toepassing in de dagelijkse gesprekken en tijdens vergaderingen; 

onderdeel van de functioneringscyclus; basis voor een teamsessie of 
aangevuld met de workshop “moedige gesprekken”.   
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