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Bij een
verandering
van werkomgeving
ligt de focus vaak op
het ‘kunnen’: wat hebben
medewerkers nodig om op de
gewenste manier te kunnen
werken. Maar hoe zorg je
ervoor dat medewerkers ook
gemotiveerd zijn om op een
bepaalde manier te willen
werken? De methodiek
Workplace Nudging draait om
de medewerkers. Het doel is
verandering van gedrag,
zodat dit gedrag aansluit bij
de nieuwe manier van
werken. Medewerkers
worden hierbij gestimuleerd
nieuwe gedragspatronen te
ontwikkelen, waarbij het
volledig potentieel van de
fysieke, virtuele en sociale
werkomgeving wordt benut.

Aan de slag!
In ons trainingsprogramma
maak je uitgebreid kennis
met de verandermethodiek
Workplace Nudging.
Tijdens de 5 trainingsdagen
ontwikkel jij Workplace
Nudges die jouw organisatie
op een positieve manier
ondersteunen bij het
werken in een veranderende
werkomgeving. Met als
resultaat Workplace Nudges
die direct in te zetten zijn én
voldoende theoretische
kennis om zelf binnen jouw
organisatie verder te gaan
met Workplace Nudging.

Wij zijn
WorkWire
Wij begeleiden organisaties
en medewerkers naar een
Empowering Workplace. Met
onze mensgerichte aanpak
helpen wij organisaties écht
verder. Hierbij werken we
altijd in multidisciplinaire
teams, zodat geen vraag
onbeantwoord blijft.

HET TRAININGSPROGRAMMA
Wat houdt het in?
•

5 Trainingsdagen op een inspirerende locatie: de
Caballero Fabriek te Den Haag.

• Ons doel is om alle cursisten naar huis te laten gaan met een
zelf ontwikkelde Workplace Nudge die meteen
geïmplementeerd kan worden bij de eigen organisatie.
• Wij vinden voldoende tijd en aandacht voor jouw eigen casus
belangrijk. Daarom geven we de trainingen altijd in kleine
groepen.
•

Begeleiding door Workplace Nudging specialisten.

•

Een syllabus met de volledige methodiek en extra oefeningen.

•

5 verzorgde lunches en 1 diner.

•

De kosten voor het trainingsprogramma zijn € 2995,- excl. btw.

Wanneer?
•
•
•
•
•

Trainingsdag 1: Donderdag 28 maart 2019
Trainingsdag 2: Donderdag 4 april 2019
Trainingsdag 3: Donderdag 11 april 2019
Trainingsdag 4: Vrijdag 12 april 2019
Trainingsdag 5: Donderdag 25 april 2019

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over ons trainingsprogramma Workplace
Nudging? Neem een kijkje op workwire.nl en workplacenudging.com,
hier kun je je ook meteen inschrijven. Of laat je verder informeren
door onze Workplace Nudgers, zij vertellen je graag meer:
• Simone Leenders: simone@workwire.nl (06-23242852)
• Pauline van Raaij: pauline@workwire.nl (06-28574997)
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