Werk met plezier aan werkplezier!
Werkplezier is veel waard. Mensen werken beter als zij plezier hebben in hun werk.
Plezier in werken maakt gezond, brengt vervulling, zorgt voor betere prestaties en brengt
flow en beweging!
Weet u
¾
¾
¾
¾

wat uw medewerkers ervaren en antwoorden op vragen als:
De mate waarin mijn werk aansluit bij mijn capaciteiten, kennis en vaardigheden.
De onderlinge communicatie die ik op mijn werk ervaar.
De balans tussen het werk wat ik moet doen en wat ik in tijd aan kan.
Het gevoel dat de samenwerking met mijn collega’s bij mij oproept.

Deze vragen zijn afkomstig uit het instrument: Reflect on Werkplezier. Daarmee krijgt u
inzicht in het werkplezier dat uw mensen ervaren in de huidige situatie en zicht op de
mogelijkheden voor verbetering. Deze informatie vormt een gedegen basis voor keuzes
in de toekomst.
Wij nodigen u uit …
Wij willen u en uw organisatie graag in de gelegenheid stellen kennis te nemen van dit
uniek en efficiënt werkend onderzoeksinstrument. Er is nu een paar jaar ervaring met
Reflect on Werkplezier opgedaan en de resultaten zijn zeer verrassend te noemen:
¾ U krijgt zicht op uw eigen werkplezier
¾ U krijgt een goed overzicht van de vele aspecten die samen het werkplezier
beïnvloeden
¾ U krijgt een schat aan informatie en aangrijpingspunten om aan werkplezier te
werken
¾ U krijgt de taal om werkplezier in een interactief proces met uw medewerkers
concreet onder de aandacht te brengen
Wij zijn benieuwd of dit eenvoudig onderzoekinstrument ook in úw organisatie kan
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en mede richting kan geven
aan de gewenste toekomst van individu en organisatie.
Wij bieden u aan – geheel vrijblijvend en gratis – om deel te nemen aan een Reflect On
onderzoek. Dit is inclusief een individuele rapportage en presentatie van de resultaten. U
investeert 2 uur van uw tijd om te meten hoe het met uw werkplezier is gesteld. En u
ontdekt of Reflect On Werkplezier ook voor uw organisatie van betekenis kan zijn!
Wat vraagt dit van u ?
Bent u nieuwsgierig geworden hoe dit instrument een bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van het individu en van uw organisatie, neem dan met ons contact op. U of
een van uw medewerkers kan gratis kennismaken met Reflect on Werkplezier.
Wilt u meer informatie, neem ook dan contact met ons op.
Met vriendelijke groeten,
Chris Bisschop
Neem ook even een kijkje op de website van www.cbcmalden.nl
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