Goed Bezig
SAMEN GROEIEN EN ONTWIKKELEN
Wil je de prestaties van je teams verhogen? Om zo de resultaten van je afdeling of organisatie te verbeteren? Dat
vraagt om actie en beweging. Goed Bezig brengt het goede gesprek in teams op gang. Medewerkers worden uitgedaagd om zelf en met elkaar aan de slag te gaan. Ons uitgebalanceerde programma met teambijeenkomsten en
een stimulerende app geeft in tien weken tijd vaart en energie om te verbeteren.
Goed Bezig
Teams die goed presteren zijn zelfbewust en kunnen flexibel
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• Met de kick-off met het management sluit het programma
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Samen groeien en ontwikkelen
• Met onze unieke app reflecteren medewerkers dagelijks op
hun eigen inzet en resultaten. Zo krijgen ze op aantrekkelijke
wijze zicht op wat energie geeft en kost. Medewerkers reageren in de app op stellingen en activerende opdrachten gericht
op vier succesbepalende pijlers: perspectief, autonomie, verbinding en groei.

• In korte tijd in actie komen met een gestructureerd proces
onder leiding van een ervaren consultant.
• Reflecteren op werk leidt tot hogere productiviteit en betere
prestaties.
• Groei en ontwikkeling voor medewerker, leidinggevende en
team dankzij de combinatie van persoonlijke begeleiding en
interactie met de app.

• In vier persoonlijke sparringsessies ondersteunen de consultants de leidinggevenden om proactief handelen in teams te
verhogen.

ERVAAR DE KRACHT VAN MENSEN
Wij geloven in de kracht van mensen. Mensen en teams in hun kracht zetten is onze passie. Dit doen
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we vanuit een strategische aanpak. Door vanuit het Huis van Fysergo de verbinding te leggen tussen
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menskracht, werkkracht en teamkracht ontwikkelen wij organisatiekracht. Dat is onze kracht.
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Meer informatie?

E info@fysergo.nl

Onze sales consultants staan graag voor u klaar.

www.fysergo.nl

