
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

magna aliqua. Fringilla ut morbi tincidunt augue

interdum velit euismod. Volutpat odio facilisis mauris sit

amet massa vitae tortor condimentum. Id velit ut tortor

pretium viverra suspendisse potenti nullam. Mauris a

diam maecenas sed enim ut. Et leo duis ut diam quam

nulla porttitor massa id. Dui ut ornare lectus sit amet est

placerat in egestas. Iaculis urna id volutpat lacus laoreet

non curabitur gravida arcu. Massa enim nec dui nunc

mattis enim. Quis auctor elit sed vulputate mi sit.

Phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium

vulputate. Facilisis volutpat est velit egestas. In ornare

quam viverra orci ullamcorper.

Sapien nec sagittis aliquam malesuada bibendum arcu

vitae. Gravida dictum fusce ut placerat orci nulla

pellentesque. Sed faucibus turpis in eu mi bibendum

neque. Viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim

facilisis. Ut placerat orci nulla pellentesque dignissim

enim sit amet venenatis. Viverra mauris in aliquam sem

fringilla ut morbi tincidunt. Fringilla urna porttitor

rhoncus dolor purus non enim praesent elementum.

Odio euismod lacinia at quis risus sed. Sapien eget mi

proin sed. Est ullamcorper eget nulla facilisi. Sociis

natoque penatibus et magnis dis parturient. Sapien et

ligula ullamcorper malesuada proin. Tempus urna et

pharetra pharetra massa massa ultricies. Faucibus in

ornare quam viverra. 
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Professional Mental Coaching Group



Mental Coaching & Werkgeluk
 
Hoe kun je de betrokkenheid van de medewerkers binnen je
organisatie en hun werkgeluk vergroten?
 
PROMEG heeft hiervoor in samenwerking met BRAVO Business
Coaching een nieuw programma ontwikkelt, speciaal voor teams
en afdelingen van bedrijven en organisaties.
 
Wanneer medewerkers in organisaties weinig betrokken zijn,
komen zaken als productiviteit, flexibiliteit en creativiteit onder
druk te staan. Onderzoek toont aan dat gemiddeld 25% van de
werkende Nederlanders één of meerdere slechte dagen per week
ervaart, die werk gerelateerd zijn.
Meer werkgeluk leidt tot minder verzuim, minder stress, een
hogere kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid.
 
Met dit nieuwe programma Werkgeluk leren je individuele
medewerkers en leidinggevende, hoe ze zelf hun eigen werkgeluk
kunnen vergroten, hoe je dit als organisatie kunt faciliteren, hoe
je dit meetbaar maakt, wat gelukkig leidinggeven inhoudt en hoe
je dit toepast en hoe je succesvol veranderingen teweegbrengt
om een gelukkige(r) organisatie te worden.
 
Voor wie?
 
Dit programma richt zich op bedrijven en organisaties, die zich
willen focussen op het gebied van werkgeluk en hun kennis over
gelukkig werken willen vergroten en dit ook in de praktijk willen
toepassen. De opleiding is in het bijzonder geschikt voor
professionals werkzaam binnen het HR-vakgebied, managers en
ondernemers.
 
Inhoud?
 
De cursus werkgeluk is gebaseerd op vijf pijlers: autonomie,
persoonlijke groei, zingeving, relaties en vitaliteit. De basis voor
deze pijlers is gestoeld op drie universeel aangeboren
psychologische behoeften, namelijk autonomie, competentie en
verbondenheid. Als aan deze behoeften gehoor is gegeven, dan
zijn mensen gemotiveerd, productief en gelukkig.
 
Investering?
 
In de basis bestaat het traject uit 5 bijeenkomsten van 3,5 uur,
eens per maand met een totale investering van: €1475,- per
deelnemer BTW vrij. Uiteraard kan dit programma op aanvraag
volledig worden aangepast aan jouw wensen, ideeën en bedrijf.  

Wanneer?
 
De startdatum van deze cursus is op zaterdag 26 oktober. 

"Bij werkgeluk gaat het om het

hebben van positieve emoties

en plezier op het werk, om de

voldoening van het groeien en

het benutten van het eigen

talent en het kunnen bijdragen

aan een hoger doel"
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Wij organiseren regelmatig trainingen in Enschede, Groningen, Twente en Amsterdam
PROMEG is ook te vinden op www.opleiding-info.nl

Hans Fleer
 
06 53176099
hans@promeg.nl
hans@bravobusinesscoaching.nl

Roy Beunk

06 25339263
roy@promeg.nl
info@renewmc.nl

Coaches

Onze opleidingen zijn erkend als kort beroepsonderwijs door het CRKBO


