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Werkgeluk
 
Waar mensen met elkaar werken zullen op den duur ook
situaties ontstaan waar de communicatie niet lekker verloopt
of waar niet iedere medewerker even gemotiveerd is.
Wanneer medewerkers weinig betrokken zijn in een
organisatie 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.
Werkgeluk leidt tot minder verzuim, minder stress, hogere
kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid.
 
Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn niet
alleen een verademing voor de sfeer en communicatie
in een team, maar ook op de algemene productiviteit en de
resultaten van een onderneming.
 
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 nieuwe opleiding ontwikkeld speciaal
voor teams en afdelingen van bedrijven en organisaties,
waarin we in groepsbijeenkomsten zowel de theorie alsook de
praktische tools aanreiken om je team binnen een korte tijd
hun werkgeluk te laten vergroten.
 
Voor wie?
Deze opleiding 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, leidinggevenden en ondernemers.
 
Inhoud
De basis van deze opleiding zijn de 5 pijlers, waarop
werkgeluk is gefundeerd.
Deze pijlers zijn Zingeving, Autonomie, Persoonlijke groei,
Vitaliteit en Relaties.
 
Investering
Deze opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3,5 uur
eens per maand met een totale investering van: €1475,-
per deelnemer.
Dit is inclusief readers, studieboeken, koffie en thee.     
Literatuurstudie van circa 5 uur per week.
 
Wil je deelnemen aan deze opleiding, vul dan het
inschrijvingsformulier in of neem telefonisch contact met
ons op! 

"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
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info@renewmc.nl
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Onze opleidingen zijn erkend als kort beroepsonderwijs door het CRKBO


