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WANTED: Happiness Ambassadeurs!

Bouwen & ondersteunen van 
Happiness community

Tijdens de Happiness Training bouwen we een community 
van Happiness Ambassadeurs. Met een wetenschappelijk 
onderbouwde én belevingsgerichte aanpak ondersteunen 
we hen om diverse acties (Shots of Happiness) extra boosts 
te geven en Happiness te verspreiden onder hun collega’s. De 
Happiness Training is dan ook de ideale start van de uitrol van 
een Happiness traject.

Wie zijn ze?
 
Iedereen kan een Happiness Ambassadeur zijn!   
Het ideale team bestaat uit medewerkers die:

Happy medewerkers  
leiden tot

Productiviteit

+12%
Absenteïsme

-41%
Klantentevredenheid

+50%
Verloop

-24%

Praktisch

Training van 3 uur
Zowel online als on-site mogelijk
Max. 12 deelnemers
Intakegesprek voor Happiness Training op maat
Handige guide, presentatie, ondersteunend materiaal, …  
is voorzien
Beschikbaar in Nederlands (andere talen op aanvraag)

Doelstellingen

Tijdens de Happiness Training bouwen we een community van 
geëngageerde en verbonden medewerkers. Ze krijgen de nodige 
concrete tips, tricks, tools & voorbeelden over:

Verbondenheid op peil houden  
(ook bij telewerk)
Toffe werksfeer creëren en een goed gesprek voeren
Nieuwe medewerkers binnen de organisatie 
introduceren
Shots of Happiness op poten zetten
Collega’s motiveren en Happiness doen leven  
op de werkvloer
En nog véél meer…

Elkaar aanvullen qua achtergrond  
(diverse leeftijden, geslachten, …)
Verspreid zijn over alle afdelingen  
en niveaus van de organisatie
Elkaar aanvullen qua talenten en 
rollen (creatieveling, organisator, 
denker, …)
Uit eigen initiatief willen deelnemen  
(geen top-down verplichting)

Wat doen ze?
Happiness Ambassadeurs zijn echte influencers en houden 
de vinger aan de pols voor het werkgeluk van hun collega’s. 
Tijdens de Happiness Training focussen we op:

KENNIS
Wetenschap van werkgeluk, rollen in het team  
en ROI voor zichzelf, collega’s & organisatie
ACTIE
Het Happiness traject vorm geven en originele  
Shots of Happiness uitrollen
ENGAGEMENT
Collega’s motiveren, omgaan met weerstand,  
goede voorbeeld geven, …
CULTUUR
Positief sneeuwbaleffect in gang zetten  
doorheen de hele organisatie

GRATIS HAPPINESS TRAINING?
Hoera! Als jouw onderneming onder PC 200 valt, kan je de Happiness Training helemaal gratis aanvragen via Cevora. Handig toch?

U.

MAX. 1

http://www.hallelujah.be
https://www.linkedin.com/company/hallelujah-serious-happiness
https://www.facebook.com/hallelujahserioushappiness
https://www.instagram.com/hallelujah.serious.happiness
https://vimeo.com/user63490702
https://www.hallelujah.be/nl-be
mailto:dieter@hallelujah.be
https://www.cevora.be/en/Trainings/Online-klas-Hoe-bouw-ik-als-werknemer-aan-het-werkgeluk-van-mijn-team

