Iedereen op de stafafdeling
fluitend aan het werk
Hoe houd je jouw werk leuk? En als je een team aanstuurt:
Hoe zorg je dat collega’s hun werk leuk blijven vinden?
Arbeidsmotivatie is een belangrijke sleutel tot kwaliteit van
dienstverlening voor stafafdelingen binnen waterschappen
en gemeentes. Daarom doe ik een promotieonderzoek om
een antwoord te vinden op bovenstaande vragen. Interesse
in die antwoorden? Help me dan met jouw antwoorden.
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Vragenlijst invullen

Werk je binnen een stafafdeling bij een gemeente of waterschap en/of geef je leiding aan zo’n team?
Denk hiervoor aan afdelingen HR, P&O, Communicatie, Control, Financiën, DIV, I&A, ICT, etc. Dan help
je mij enorm door een anonieme vragenlijst in te vullen. Dit kost je ongeveer 25 minuten.

Workshop voor jouw team

Met de resultaten van deze vragenlijst ontwikkel ik een workshop voor leidinggevenden en
medewerkers. In deze workshop leer je als team hoe je samen een motiverende arbeidssituatie
creëert. Interesse om met jouw team deel te nemen aan een van deze workshops? Meld je dan nu
alvast aan.

Interview HRM-/P&O-adviseur

Graag kom ik in contact met HRM- en P&O-adviseurs voor een interview over de vertrekredenen
van medewerkers. De exitgesprekken die zij met collega’s voeren, geven waardevolle
informatie over de vertrekredenen van een medewerker. Na afloop ontvangt de adviseur een
verslag met de resultaten.

Groepsrapportage afdeling >20 medewerkers
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Werk je op een afdeling van meer dan 20 medewerkers? Dan is het extra interessant om
mee te werken aan het vragenlijstonderzoek. Het team ontvangt dan een
groepsrapportage die inzicht geeft in de motiverende arbeidssituatie. Neem hiervoor
contact met mij op. Je ontvangt dan een link naar een speciale vragenlijst.

Aanmelden

Benieuwd naar jouw eigen motivatie, die van je
team en hoe je die kunt sturen? Meld je dan aan
voor deelname aan mijn onderzoek via 06-14436225
of ajfverbeek@workmotivation.nl of ga direct naar
de vragenlijst.

Op de hoogte blijven

Meer informatie over mijn onderzoek vind je op www.workmotivation.nl.
Ook kun je mij volgen via twitter @motiverendearbeid. Hier maak ik ook
tussentijdse, interessante resultaten bekend.

