Gelukzusters®

Week
van het
werkgeluk
Geef jezelf en je team een boost tijdens de Week van het Werkgeluk.
Tijdens de week van het werkgeluk bieden we, speciaal voor
zorgorganisaties, drie workshops aan die jou en je team direct
in actie zetten en zorgen voor een fris moment in de week. Want,
iedereen wil graag gelukkig zijn, ook op het werk.

20 – 26 september 2021

www.gelukzusters.nl

Gelukzusters®

Deze 3 workshops
staan voor jou en je
team klaar:

hebt voor de rest van je dag? In deze workshop

Waardering in je werk

als thuis en wat het effect daarvan is. Ook aan

Tja, een schouderklopje geven doen we

toe? Haak aan…

vertellen Gelukzuster Fenne van den Bos en
vitaliteitsdeskundige Karin de Jong je van
alles over hoe je pro-actief jouw vitaliteit kunt
managen zowel tijdens jouw werk in de zorg

niet zo makkelijk meer. Maar waardering
is nu belangrijker dan ooit. In deze online-

Maak werk van je geluk

bijeenkomst hoor je wat het positieve effect

In anderhalf uur geven Gelukzusters Fenne

van waardering is, op welke manieren je de

van den Bos en Susanne van Riel je inzicht

mensen om je heen kunt waarderen en welke

in de principes van werkgeluk. Waar wordt

leuke voorbeelden van waardering er in de

werkgeluk door beïnvloed? Wat kun je zelf

zorg al gebruikt worden. Dus wil jij eenvoudig

doen om meer plezier te ervaren op je werk?

en effectief iets doen om het teamgevoel hoog

En hoe hou jij ook in drukke, stressvolle tijden

en je collega’s gemotiveerd te houden? Sluit

de spirit in je team hoog? Je krijgt niet alleen

dan aan bij deze bijeenkomst over ‘Waardering

achtergrondinformatie, maar ook praktische

in je werk’ door Gelukzusters Esther van der

voorbeelden uit de zorg en inspirerende tips.

Heeft en Susanne van Riel.

Ga jij het verschil maken in jouw organisatie?

Pro-active vitality management
Een dure term voor een ogenschijnlijk simpel

INVESTERING: Alle workshops zijn

principe: Hoe zorg ik ervoor dat ik genoeg

online, duren 1,5 uur en worden

energie heb om datgene wat ik wil doen op

gegeven door twee trainers. Tot 20

mijn werk, goed, effectief en met een frisse
blikte doen?

personen betaal je € 650 ex btw
voor een online sessie van 1,5 uur.
Meer personen? Geen probleem. Neem

We kennen allemaal het principe van moe

even contact met ons op.

thuiskomen, op de bank ploffen en een serie

Oh en ben je helemaal toe aan een

bingen (als je meteen kunt gaan zitten en

live sessie, met echte mensen, die

niet ook nog drie hongerige kinderen hoeft te

je meteen hoort als ze beginnen
met praten? Dan komen we naar je

verzorgen). Maar hoe zou het voelen als je fris

toe voor een van deze inspirerende

thuiskomt van je werk en goede energie over

sessies.
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