WERKGELUK
VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR!

”GELUK KUN JE VERMENIGVULDIGEN DOOR HET TE DELEN”

ONTDEK WELKE FACTOREN BIJDRAGEN AAN WERKGELUK
EN HOE JE DIT BINNEN JOUW ORGANISATIE KUNT VERGROTEN!

WERKGELUK IN
NIEUWE TIJDEN
Voor veel medewerkers is hybride werken, waarbij men deels thuis en deels op
kantoor werkt, de nieuwe standaard geworden. Door deze veranderende
werkwijze kan het werkgeluk van medewerkers en hun betrokkenheid bij de
organisatie onder druk komen te staan. Het is daarom van groot belang om in
nauw contact te blijven met de medewerkers. Om te weten wat er speelt, hoe
mensen zich voelen en wat hier mogelijk in verbeterd kan worden. Het deels op
afstand werken maakt dit niet makkelijker. Passus Advies kan hierin ondersteunen!

WAAROM ZOU JE JE ALS WERKGEVER
RICHTEN OP WERKGELUK?
Werkgeluk betekent voor iedereen iets anders en elke medewerker is voor een
deel zelf verantwoordelijk voor zijn of haar werkgeluk. Als organisatie kun je
werkgeluk en het betrokken voelen bij elkaar wel faciliteren. Niet alleen omdat
het voor individuele medewerkers prettig is als ze zich gelukkig voelen op hun
werk, maar gelukkige medewerkers zijn productiever, minder vaak ziek en
zullen langer aan de organisatie verbonden willen blijven. Genoeg redenen dus
om hier als organisatie mee aan de slag te gaan!
Werkgeluk is een combinatie van emotionele en cognitieve factoren.
Medewerkers willen vandaag de dag meer uit hun werk halen dan enkel hun
salaris, er moet een goede reden zijn om hun bed voor uit te komen.

“WAT JE AANDACHT GEEFT, GROEIT”

HOE BLIJF IK ALS WERKGEVER IN CONTACT MET MIJN MEDEWERKERS NU WE
DEELS OP AFSTAND VAN ELKAAR WERKEN?
HOE BLIJVEN MIJN MEDEWERKERS VERBONDEN BIJ HUN WERK,
ZEKER NU WE ELKAAR MINDER ZIEN?

VOELEN MIJN MEDEWEKERS ZICH GELUKKIG IN HET WERK?

TEGEN WELKE UITDAGINGEN LOPEN MIJN MEDEWERKERS AAN EN HOE
KAN IK ZE DAARIN ONDERSTEUNEN?

WERKGELUK
IN ONZE VISIE HOORT DIT HOOG OP DE BELEIDSAGENDA TE STAAN
BETROKKENHEID
GEEN VAGE KRETEN

maar een heldere boodschap

Een belangrijke rol ligt bij de leidinggevenden, zij dienen
concrete aandacht te hebben voor werkgeluk. Uit
onderzoek blijkt dat managers voor 70%
verantwoordelijk zijn voor het ervaren van werkgeluk,
goede managers kunnen bijdragen aan een hoge mate
van bevlogenheid.

GEMEENSCHAPPELIJKE FACTOREN
om invulling te geven aan
werkgeluk

Dat zijn zingeving, voldoening, plezier en verbinding. Het
is belangrijk te onderzoeken hoe het op deze punten met
de medewerkers gaat, dit kan door middel van
onderzoeken maar ook door het aangaan van echte
gesprekken.

MEDEWERKERS WILLEN ZICH
gelukkig en betrokken voelen bij hun
werk en de organisatie
Passus Advies begrijpt dit en wil hier graag op een laagdrempelige en praktische manier in ondersteunen. Wij doen
dit aan de hand van een praktisch in te steken stappenplan,
waarbij we gebruik maken van een digitaal meetinstrument,
maar ook door de dialoog aan te gaan!

COMMUNICATIE
De communicatie tussen Passus Advies, opdrachtgever
en medewerkers loopt als een rode draad door alle
stappen heen om de afstemming en uitwisseling te
waarborgen. Alle betrokkenen zijn dus altijd aangesloten.

IN 6 STAPPEN
NAAR MEER WERKGELUK EN BETROKKENHEID

Het onderstaande stappenplan bepalen we samen, dit wordt altijd op
maat gemaakt en is direct in de praktijk toepasbaar.

COMMUNICATIE
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Op basis van de analyse van de uit de
organisatie ontvangen feedback
wordt, in een gezamenlijke dialoog
tussen de opdrachtgever en Passus
Advies, bepaald welke doelgerichte
interventies ingezet kunnen worden.
Ook gedurende het traject blijft
Passus Advies in dialoog voor een
continue afstemming en uitwisseling.

02 Analyseren
De uitkomsten van dit digitale
onderzoek worden uiteengezet
en geanalyseerd. Uit deze
analyse komen signalen naar
voren en wordt duidelijk welke
voornaamste thema’s spelen
binnen de organisatie.
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04 Interventies
In deze fase worden de
interventies ingezet. Deze
interventies zijn altijd op maat
gemaakt en voorzien in de
behoeften van de klant. Een greep
uit deze interventies is beschreven
op de volgende pagina.

06 Borging
& resultaat
Ter afronding vindt een
effectmeting plaats, waarmee
opnieuw feedback aan de
organisatie wordt gevraagd
en de resultaten op de
langere termijn inzichtelijk
worden.

EEN GREEP UIT
MOGELIJKE INTERVENTIES

INDIVIDUELE COACHING
De medewerker maakt onder begeleiding van de coach
de eigen behoeften inzichtelijk en werkt aan meer
inzicht in welke factoren belangrijk zijn voor zijn/haar
persoonlijk werkgeluk en hoe deze met praktische
oplossingen te vergroten.

TEAMCOACHING
De coach ondersteunt de leidinggevende en
het team bij de stappen die ze kunnen
zetten om het werkgeluk binnen het team te
versterken.

MANAGEMENT COACHING
De leidinggevende houdt samen met de coach de eigen
manier van werken tegen het licht en werkt aan een
effectievere leiderschapsstijl, passend bij de huidige
omstandigheden en behoeften van de organisatie. Dit
kan de beleving van het werkgeluk vergroten.

TRAININGEN / WORKSHOPS
.
Maatwerk trainingen en workshops op het
gebied van werkgeluk, leiderschap, zingeving,
vitaliteit, communicatie en inzetbaarheid zijn
beschikbaar.
Zowel voor medewerkers als leidinggevenden.

Alle interventies zijn ook los van de meting in te zetten, bijvoorbeeld als je als
opdrachtgever hier al voldoende zicht op hebt en graag gelijk tot de kern wilt
komen.

WORKSHOP WERKGELUK VOOR LEIDINGGEVENDEN
In deze workshop maken we op praktische wijze kennis met factoren
die bijdragen aan het werkgeluk en waar de leidinggevende een
concrete rol in kan spelen. Denk hierbij aan het delen van successen,
het geven van complimenten en waardering en op welke wijze je
opbouwende feedback kunt geven. Daarnaast biedt deze workshop
inzicht in hoe een leidinggevende iedere medewerker de persoonlijke
aandacht kan geven die hij of zij nodig heeft, ook nu we deels op
afstand van elkaar werken.

EEN LUISTEREND OOR
Merk je binnen jouw team dat er thema’s spelen en pik je signalen op,
maar kun je deze nog niet omzetten in iets concreets? Soms is een
luisterend oor al voldoende.
Passus Advies kan een medewerker in een paar sessies al op weg
helpen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: werk-privé
balans, eenzaamheid, financiële problemen, vitaliteit of gewoon even
je verhaal kwijt kunnen aan een buitenstaander.

WAT GA JE HIERMEE
BEREIKEN?
Door samen aan de slag te gaan met het thema werkgeluk en betrokkenheid,
werken we aan een cultuuromslag binnen de organisatie. Door dit te verankeren
en er doorlopend aandacht aan te besteden, ontstaat een organisatie
waarbinnen werkgeluk en betrokkenheid steeds verder versterkt worden.
Ben je daar klaar voor? Gelukkig zijn wij dat wel!
Bij Passus Advies hebben we veel ervaring in het ontwikkelen van nieuwe
vaardigheden, het begeleiden van een cultuurverandering en het op praktisch
niveau bijstaan van organisaties. Zodat jij grip blijft houden op werkgeluk en de
betrokkenheid die nodig is. Ons stappenplan geeft inzicht in de aandachtspunten
op dit vlak zodat jij er als werkgever bent wanneer het nodig is en samen met
jouw medewerkers werkt aan het vergroten van het werkgeluk.

Wil je meer informatie over hoe je werkgeluk en
betrokkenheid binnen jouw organisatie kunt vergroten?
Onze adviseurs staan voor je klaar!

Mirjam Jacobs

Liselotte van den Berg
liselotte@passusadvies.nl

mirjam.jacobs@passusadvies.nl

linkedin.com/in/liselottevandenberg

linkedin.com/in/mirjam-jacobs

Neem gerust contact met ons op

073 – 62 32 980

www.passusadvies.nl

SLOGAN? CALL TO ACTION?

