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Boosters van engagement 
en betrokkenheid

Shots of Happiness zijn kleine maar impactvolle belevingen 
die positieve emoties opwekken zoals enthousiasme, 
verbondenheid, energie en inspiratie. Door een traject van 
deze kleine boosters uit te werken en te integreren met een 
habit/gewoonte, creëren we geëngageerde medewerkers en 
een werkomgeving die klaar is voor de uitdagingen van de 
toekomst.

What’s in a Shot? And what’s not?
Een Happiness beleving voor elke medewerker, 
vol kleine & laagdrempelige succeservaringen op 
maat van de behoeften van het bedrijf én gelinkt 
aan een habit

Shots die:
• overal werken: op kantoor, op de werf, 

onderweg, thuis, …
• impact hebben op alle types medewerkers: 

arbeiders, bedienden, …

Een helder communicatiepakket om de Shots nóg  
meer te laten leven binnen de organisatie

Een Shot is geen vrijblijvend cadeautje/gadget  
of mini-teambuilding

Een Shot is geen eenmalige actie maar deel van een 
lange termijn strategie

Een Shot is geen verplicht nummertje dat als 
tijdverlies gezien wordt

Happy medewerkers  
leiden tot

Productiviteit

+12%
Absenteïsme

-41%
Klantentevredenheid

+50%
Verloop

-24%

Shots of Happiness hebben  
een bewezen effect dat 4 tot 8  
weken aanhoudt

Praktisch

Optimale resultaten bij traject van min. 3 maanden
Vanaf 30 medewerkers
Rechtstreeks bereik (thuis, kantoor, werf, …)
GDPR-compliant
Volledige uitrol is mogelijk (concept, productie,  
handling & verzending)
NL, FR & ENG (andere talen op aanvraag)

Doelstellingen

Uit onderzoek blijkt dat engagement 
fluctueert en je het continu op peil 
dient te houden. Een eenmalige 
boost is leuk maar op lange termijn 
scoor je daar geen topresultaten mee. 
Door in te zetten op regelmatige, 
kleine succeservaringen bereik je 
het gewenste effect: tevreden mede-
werkers in een gezond bedrijf en dus 
ook minder personeelsverloop. Better Together Robinson Rantsoen Viral Smile
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Work out

ENGAGEMENT ZONDER VS. MET SOHS
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