Atelier “Verhogen van motivatie en
productiviteit gaan hand in hand”

Inhoud:
Productiviteit en motivatie gaan hand in hand. Hoe meer je job aansluit bij wat je goed doet,
wat je graag doet en wat je belangrijk vindt in je leven, hoe hoger je veerkracht en je
productiviteit. En dat is goed nieuws voor bedrijven die én voor resultaat gaan én werk
willen maken van duurzame loopbanen voor hun werknemers.
In twee halve dagen nemen we je als groep van bedrijven mee van inspirerende voorbeelden
naar een actieplan op maat van de uitdagingen binnen uw bedrijf. Je ‘werkgelegenheidsplan
oudere werknemers’ (CAO 104) is dan niet meer een verplichte oefening maar een middel
om een boost in uw bedrijf te realiseren.
We ervaren hoe competenties evolueren met de leeftijd, wat de troeven zijn van jongere en
oudere werknemers en hoe die bijdragen tot positieve resultaten. Vervolgens overlopen we
wat je allemaal kan doen als bedrijf om de inzetbaarheid en de motivatie van je werknemers
te verhogen. Je krijgt concrete do’s en don’ts voor je personeelsbeleid voor oud én jong,
want de instrumenten die je oudere werknemers motiveren zijn ook bruikbaar voor jongere
generaties.
We gaan dan concreet aan de slag met uw bedrijf. Vanuit de prioriteiten op personeelsvlak
binnen uw bedrijf bepalen we acties om het maximum te halen uit het potentieel van uw
werknemers. We reiken u een vragenlijst aan waarmee u in uw bedrijf aan de slag kan gaan
tussen de twee sessies. Op basis van de resultaten van de bevraging, geven we concrete
adviezen over wat u en uw bedrijf kan doen. U gaat naar huis met een concreet plan voor
uw bedrijf.

Programma:
Het programma bestaat uit 3 voormiddagen.
1ste voormiddag (6 februari 2017):
• Feiten en cijfers over het thema
• Inspirerende voorbeelden bij andere bedrijven
• In kaart brengen uitdaging van jouw bedrijf
• Instrumenten om te peilen naar motivatie
2de voormiddag (6 maart 2017):
• Intervisie rond de resultaten in de deelnemende bedrijven
de
3 voormiddag (in overleg):
• Uitwerken van een actieplan op maat van mijn bedrijf
Na de 3 voormiddagen wordt er per deelnemend bedrijf een individueel coaching moment
voorzien.

Locatie:
HazelHeartwood
Minderbroedersgang 12
2800 Mechelen

Sprekers:
•
•

Alexandra Van Eecke, adviseur bij HazelHeartwood, 20 jaar ervaring als
gepassioneerd organisatie-ontwikkelaar zowel in de rol van adviseur als leidinggevende
Herman Verhoelst, 28 jaar HR-ervaring bij KBC, waarvan 20 jaar als afdelingshoofd
personeelsadvies en o.a. architect van het Minervaplan van KBC ‘De weg naar langer
werken’

Interesse:
Contacteer Alexandra Van Eecke via e-mail avaneecke@hazelheartwood.com of
telefonisch op 0479/98.08.59.

Partners:

