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Doelgroep

Interactieve workshop rond 
bedrijfscultuur

Tijdens de Happiness Kick-off begeleiden we het (HR-)
management naar nieuwe inzichten over het werkgeluk van 
jouw medewerkers. We vertrekken van de wetenschap van 
werkgeluk om vervolgens via een uitdagend en verrassend 
vragenspel de deelnemers inzicht te geven in hun eigen 
organisatiecultuur en behoeften. Bereid je voor op een 
verruimde blik, een verfrissende visie én heel wat toffe ideeën.

De Happiness Kick-off is gericht op leden van het management 
& HR. Dit zijn de mensen die binnen hun organisatie het mandaat 
hebben om te bouwen aan een positieve organisatiecultuur. 
Hierbij voelen medewerkers zich (psychologisch) veilig en 
verbonden, ervaren ze werkplezier en hebben ze goesting om 
het beste van zichzelf te geven.

Happy medewerkers  
leiden tot

Productiviteit

+12%
Absenteïsme

-41%
Klantentevredenheid

+50%
Verloop

-24%

De Happiness Kick-off geeft  
jouw Road to Happiness  
een vliegende start!

Praktisch

Workshop van 3 uur
Zowel online als on-site mogelijk
Max. 12 deelnemers
Rapportering, ondersteunend materiaal, … is voorzien
Beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels  
(andere talen op aanvraag)

Doelstellingen

Aan het einde van de Happiness Kick-off kunnen de deelnemers  
hun Road to Happiness een vliegende start geven dankzij:

Kennis van de wetenschap van werkgeluk, 
verbondenheid, psychologische veiligheid en 
engagement.
Inzicht in de organisatiecultuur en de specifieke  
noden van de onderneming.
Een concrete roadmap voor een praktisch toepasbaar 
stappenplan voor de uitrol van Shots of Happiness in 
de organisatie. 

Inspiratie = Transpiratie?

Maak je geen zorgen, een Happiness Kick-off is FUN! Maar bij 
Hallelujah doen we nooit iets zonder reden. Op basis van heel 
wat cijfer- en denkwerk over jouw organisatie, dagen we de 
deelnemers uit om open te staan voor verrassende inzichten 
en onverwachte conclusies. Volgende topics staan op het 
programma:

Elkaar beter leren kennen
De wetenschap van werkgeluk

1.  Hoezo ‘Happiness op het werk’?
2.  Resources voor meer werkplezier en werkgoesting

Oefening: ervaar de resources
Vragenspel: ‘Wat als…’ & dilemma’s
De wetenschap van bouwen aan werkgeluk

1. Kleine acties = groot effect
2. Van binnenuit, recht vooruit

Praktische tips & tricks
Roadmap voor concrete acties

GRATIS HAPPINESS KICK-OFF?
Hoera! Als jouw onderneming onder PC 200 valt, kan je de Happiness Kick-off helemaal gratis aanvragen via Cevora. Handig toch?
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