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Sta je te popelen om jouw zorgcollega’s lekker te laten werken? Dan past de opleiding 
Werkgeluk in de zorg bij jou!
We staan samen voor een hoop uitdagingen. Werken in de zorg vraagt zowel fysiek als 
mentaal veel van mensen. De druk, verloop en verzuim in de zorg zijn hoog. Door in te 
zetten op geluk bouw jij aan een positieve organisatiecultuur waarin de medewerker 
centraal staat. Waarom? Omdat jij wil dat jouw collega’s zich goed voelen en omdat 
gelukkige collega’s zorgen voor gelukkige klanten…
Na deze opleiding heb jij een flinke dosis onderbouwde kennis, nieuwe inspiratie en een 
berg tools om het werkgeluk van je team, je collega’s en je organisatie te vergroten. 

Voor wie? 

Deze opleiding is voor professionals die klaar zijn om het verschil te gaan maken in de 
zorg: HR-adviseurs, leidinggevenden, kwaliteitsverpleegkundigen, seniors, coaches en 
trainers en voor leden van de Verpleegkundige Adviesraad. Doe mee en creëer binnen 
jouw team of organisatie een werkomgeving waarin medewerkers floreren.

Werkgeluk in de zorg

Info De opleiding
DE INVESTERING IN JEZELF

€ 1895,- exclusief btw

(inclusief eten en drinken tijdens  

de live trainingsdagen)

DATA

3 Live bijeenkomsten op  

23 maart, 6 april en 11 mei  

van 9:30 tot 16:30 uur

2 webinars op 29 maart en 19 april

Op 8 juni sluiten we af met een 

presentatie van jullie werkgeluktools 

tijdens een inspirerende bijeenkomst 

van 16:00 tot 20:00 uur

LOCATIE

Op een centrale plek in Nederland,  

goed bereikbaar voor deelnemers  

uit Nederland en België

Gelukzusters®

•  3 dagen leren over de laatste inzichten op het gebied van 

werkgeluk, bevlogenheid en werkplezier;

• 2 extra webinars met experts aan het woord;

•  2 uur coaching die je inzet bij het ontwikkelen van je eigen 

werkgeluktool;

•  Interactieve en inspirerende werkvormen die je meteen laten 

voelen wat plezier en passie doen met je energie; 

•  Een schat aan praktijkvoorbeelden, die je als inspiratie 

gebruikt voor je eigen organisatie;

•  Je gaat aan de slag met een opdracht voor jouw 

zorgorganisatie waardoor je het geleerde in de praktijk kunt 

brengen. Je krijgt hierbij twee uur coaching van ervaren 

werkgelukdeskundigen om jouw tool direct in je organisatie 

toe te passen/te implementeren.

Wil jij deze opleiding met 
collega’s van je eigen 

organisatie volgen? Ga dan  
voor een in-companytraject.



Je werkgeluktool?

Jij ontwikkelt tijdens 

de opleiding je eigen 

tool, op maat gemaakt 

voor jouw organisatie 

en gebaseerd op alles 

wat je geleerd hebt 

tijdens de opleiding. 

Zo weet je zeker dat 

je ook daadwerkelijk 

met je nieuwe kennis 

en vaardigheden aan 

de slag gaat… succes 

gegarandeerd dus.

      Lekker leren
•  Je kent de achtergronden, betekenis en 

het belang van werkgeluk in de zorg op 

basis van de laatste wetenschappelijke 

inzichten;

•  Je kunt werkgeluk, werkplezier en/

of bevlogenheid meetbaar maken en 

analyseren; 

•  Je weet hoe je pro-actief gedrag kunt 

stimuleren zodat medewerkers aan de 

slag gaan met hun eigen werkgeluk;

•  Je weet welke elementen invloed hebben 

op werkgeluk en krijgt tools om werkgeluk 

te vergroten binnen je organisatie;

•  Je weet hoe je draagvlak creëert binnen 

je zorgorganisatie om een positieve 

werkcultuur te bevorderen;

•  Je adviseert management over de inzet 

van werkgeluk in de zorg;

•  Je mag jezelf na de opleiding 

werkgelukdeskundige in de zorg noemen 

en krijgt een certificaat.

‘Door in te zetten op werkgeluk steeg de 

medewerkerstevredenheid. In een periode van groei en 

bezuinigingen ging de klanttevredenheid omhoog en 

werd de zorgconsumptie minder. Gelukkige medewerkers 

zorgen voor gelukkige klanten en, zo is bij ons gebleken, 

gelukkige klanten hebben minder zorg nodig.’

LIA VAN GALEN, 

directeur thuiszorgorganisatie Actief Zorg



Susanne heeft met haar kritische vragen en verrassende 
ideeën al menig zorgorganisatie geholpen bij het 
optimaliseren van de werkbeleving en het vergoten van 
het werkgeluk van hun medewerkers. Op het gebied 
van communicatie, cultuur- en verandermanagement 
en prikkelende acties is zij helemaal in haar element. 
Susanne is opgeleid door bevlogenheidsprofessor Arnold 
Bakker en verandergoeroe Ben Tiggelaar en een van de 
auteurs van het boek ‘Ik werk lekker in de zorg’ 
Susanne werkt al 20 jaar in de zorg en maakt zich elke 
dag vanuit een interne drive hard voor de medewerkers in 
de zorg: dit zijn de mensen die het échte verschil maken…

Esther heeft als verpleegkundige en manager veel ervaring 
opgedaan in de ziekenhuiswereld. Ze zag dat training en 
coaching een groot verschil konden maken op het gebied 
van lekker samenwerken en goed communiceren. Dus 
daar ging ze binnen teams en binnen de verschillende 
organisatie-onderdelen mee aan de slag! Haar inspanningen 
resulteerden in zichtbaar meer werkgeluk. Dat smaakte naar 
meer! Esther geeft trainingen in (persoonlijk) leiderschap, 
leiderschapsvaardigheden, communicatie en samenwerking 
en is met Susanne een van de drijvende krachten van 
Gelukzusters. En niet te vergeten, dé interim manager die de 
mens echt ziet…

www.gelukzusters.nl           linkedin.com/company/gelukzusters          @gelukzusters          @ikwerklekkerindezorg

Trainers

#werkgelukdeskundige #communicatieadviseur 

#ideeenmachine #aanjager #gelukzuster 

#talentontwikkelaar

Fenne van den Bos 
#bevlogenheidsgoeroe 

#professioneeltrainer 

#werkdesigner 

#creatievegeest

#avonturier

Klaas-Jan Reincke 
#flow #werkdesign 

#bevlogenheid 

#metenisweten

Karin Dekkers 
#vitaloog 

#vitalevakvrouw 

#trainer #zingever 

#acteur 

#werkdesigner

Lia van Galen 
#powerhouse 

#slagvaardigbestuurder 

#lefgozer #verbinder 

#gevoelsmens

#bruggenbouwer #professioneeltrainer 

#professioneelcoach #zorghart #powerlady 

#werkdesigner #gelukzuster

Waarom Gelukzusters?
Gelukzusters hebben een missie: Ze willen 
dat iedereen in de zorg lekker werkt. 
En van ‘Lekker werken’ de norm maken in 
Nederland. Dat doen ze door het werkgeluk 
van zorgprofessionals te vergroten. 

Gelukzusters in de praktijk
Wij inspireren, adviseren en ondersteunen 

organisaties om de medewerkerstevredenheid 
in teams en/of organisaties te vergroten 
en het verzuim en verloop omlaag te 
krijgen.

Deelnemen aan de opleiding?
Meld je eenvoudig aan  
via de website of  
stuur een mail naar  
info@gelukzusters.nl

Susanne 
van Riel 

Esther van 
der Heeft

Wie kom je nog meer tegen tijdens de opleiding


