Masterclasses, trainingen en
workshops van Workbooster
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Uw medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van uw bedrijf. Als zij plezier hebben in
hun werk, dan merkt u dat meteen aan de werksfeer, hun prestaties en betrokkenheid. Maar ook
uw klanten merken het. Omdat ze vriendelijk worden behandeld en er net een stapje meer voor
ze wordt gezet. Daarom is het belangrijk om zuinig te zijn op uw mensen. En ervoor te zorgen dat
ze gezond, gemotiveerd en goed gekwalificeerd aan de slag blijven. Kortom, duurzaam inzetbaar
zijn. Onze masterclasses, trainingen en workshops leveren een ‘boost’ en helpen u daarbij.

Zuinig zijn op het menselijk kapitaal wordt steeds belangrijker.
De vergrijzing in het bedrijfsleven neemt sterk toe en we moeten
langer doorwerken. De voorspelde krapte op de arbeidsmarkt is
in sommige sectoren nu al voelbaar. Tegelijkertijd wordt het werk
complexer, veranderen de arbeidsverhoudingen en stelt de markt
nieuwe, hogere eisen aan het bedrijf en de medewerkers.

Onze visie: mensen in hun kracht brengen
Je kunt bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging
weet te brengen en te houden. Onze aanpak is erop gericht
om het aanwezige talent en de beschikbare energie in uw
bedrijf optimaal te benutten en te ontwikkelen. Ook willen
we uw medewerkers medeverantwoordelijk maken voor hun
inzetbaarheid.

Uitdagingen in de praktijk
Werkgevers staan voor belangrijke uitdagingen: hoe blijf
je aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers? En hoe krijg je
medewerkers, oudere én jongere, mee met alle veranderingen
zonder dat hun motivatie en prestaties minder worden of ze zelfs
helemaal uitvallen?

Voor welke thema’s kunt u bij ons terecht?
Duurzame inzetbaarheid is een ‘containerbegrip’ dat in de praktijk
voor ieder bedrijf een andere betekenis heeft en om andere
oplossingen vraagt. In de figuur hieronder ziet u in de buitenste
vier cirkels de onderwerpen die wij vaak “aanraken”. In de
middencirkel voorbeelden van bedrijfsdoelen.
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Specialist in duurzaam inzetbaar personeel

Inspirerend, interactief en
verrassend: wij houden u wakker!

Wat bieden wij aan?
Onze trainingen en workshops zijn erop gericht de inzetbaarheid
van medewerkers een ‘boost’ te geven. Ons doel is: prettiger,
gezonder, veiliger en/of beter werken. We doen dat in
verschillende vormen:

A la carte
Korte programma’s variërend van één tot vier dagdelen. Centraal
staat wat u als opdrachtgever of de deelnemers zelf nodig
hebben. Wij stellen in overleg met u een programma samen uit de
bovengenoemde thema’s. Desgewenst combineert u verschillende
thema’s met elkaar. Vanuit de thema’s die u belangrijk vindt,
maken wij op maat een vertaling naar de deelnemersgroep.

Maatwerkprogramma’s rondom organisatie- en
gedragsverandering
Naast korte workshops richten wij ons op complexe langer
lopende projecten rond organisatie- en gedragsverandering.
Onze adviseurs/trainers zijn hooggekwalificeerde organisatieen veranderkundigen en hebben veel ervaring opgedaan op
branche- en bedrijfsniveau.

Verder kunt u ook bij ons terecht voor:

•
•
•

Dagvoorzitterschap
Teambuilding en outdoor activiteiten
Infotainment en bedrijfscabaret

Onze aanpak? hoofd, hart én buikspieren raken!
Ondersteuning en nazorg bij onze andere instrumenten
Workbooster heeft met ondersteuning en goedkeuring van het
Ministerie van Economische Zaken twee innovatieve digitale tools
ontwikkeld: de WERKbalansmeter en de Bedrijfsscan Duurzame
Inzetbaarheid (zie voor nadere informatie www.workbooster.nl).
Wij bieden hierbij de volgende nazorg en ondersteuning:
Masterclass Duurzame Inzetbaarheid. Voor bedrijven die aan de
slag willen met Duurzame Inzetbaarheid of hier eerst meer over
willen weten. Maatwerkprogramma van één of twee dagdelen.
Voorafgaand kan de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid
worden ingevuld. De uitkomsten bepalen dan voor een deel de
inhoud van de Masterclass.
Individuele feedback en ondersteuning. Met werknemers
bespreken (face-to-face of telefonisch) van de individuele
uitslag van de WERKbalansmeter. Het actief aanbieden van
ondersteuning vergroot de kans dat mensen die knelpunten
ervaren hier echt iets mee doen.
Workshop aan de slag! De resultaten van de
WERKbalansmeter op bedrijfsniveau zijn binnen, en nu? Een
werkbelevingsonderzoek is pas effectief als er iets met de
resultaten gebeurt. Wij helpen u graag met het interpreteren
van de resultaten en het bepalen van prioriteiten. Dat doen we
in een dagdeel op een verfrissende en interactieve manier. Dat
levert u een concreet en gedragen actieplan op waarmee u aan
de slag kunt.

•

•
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Onze trainers hebben verschillende achtergronden: van
psycholoog, veranderkundige, arbeidsdeskundige, jurist tot aan
sportinstructeur. Een aantal dingen hebben zij met elkaar gemeen:
vakkundigheid, passie en bevlogenheid. Wij proberen altijd verder
te gaan dan alleen kennis overdragen. In onze trainingen wordt er
geleerd, gelachen en komen mensen (soms letterlijk) in beweging.
Deskundigheid wordt gecombineerd met een prettig gevoel voor
entertainment.

Wilt u meer weten?
Workbooster heeft veel ervaring met het begeleiden van groepsen veranderprocessen bij uiteenlopende organisaties. Neem voor
een vrijblijvend en gratis adviesgesprek contact op met een van
onze adviseurs. Ga voor meer informatie naar www.workbooster.nl
of stuur een mail naar info@wilmsarbeidsinspiratie.nl.

Over Workbooster
Workbooster is een netwerk van senior adviseurs gespecialiseerd
in duurzaam inzetbaar personeel. Wij begeleiden organisaties bij
vraagstukken die te maken hebben met werk in ruime zin. Denk
daarbij aan het verlagen van verzuim, vergroten van werkplezier
en betrokkenheid, verbeteren van samenwerking en het vergroten
van de inzetbaarheid van medewerkers.
Onze passie? Mensen in hun kracht brengen en organisaties
begeleiden naar een gezonde en succesvolle toekomst!
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