STAP BEWUST
HÉT PROGRAMMA VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Stap Bewust heeft een duurzame en inspirerende oplossing
voor actuele thema's als hoge werkdruk, ziekteverzuim als
gevolg van spanningsklachten, krappe arbeidsmarkt en
ongewenste uitstroom. Gedurende zes maanden werken
medewerkers actief aan zelfmanagement, motivatie, talenten,
sociale & communicatieve vaardigheden.

Sterke, flexibele en duurzaam inzetbare medewerkers maken het verschil!
Met Stap Bewust leg je deze stevige basis.

MEDEWERKERS AAN DIT
UNIEKE PROGRAMMA
Verhogen hun productiviteit,
prestaties, focus, motivatie
en empathie.
Vergroten hun
zelfvertrouwen. Door
zelfbewustzijn en
zelfmanagement ontstaat
meer inzicht in eigen gedrag,
onzekerheden, vaardigheden
en talenten.
Gaan beter om met stress,
weerstand en verandering.
Werkvermogen, veerkracht,
interne rust en duurzame
inzetbaarheid nemen toe.
Versterken communicatieve
vaardigheden dat leidt tot
effectiever samenwerken.

WAT DIT EEN ONDERSCHEIDEND
PROGRAMMA MET IMPACT MAAKT
Stap Bewust biedt een integrale oplossing voor
persoonlijke effectiviteit én duurzame
inzetbaarheid van medewerkers.
Having an internal company newsletter is a great way to address employee engagement, communication, and collaboration, but it comes with one catch: you need a wide readership. While you can include important articles in a newsletter, getting your employees motivated enough to read it is the extra leap you'll need to take. The key to this challenge is to make sure you organize your newsletter wisely.

Medewerkers werken actief aan emotionele
intelligentie, mentale & fysieke fitheid en
communicatieve vaardigheden. Theorie, oefeningen
en reflectie worden afgewisseld. Het programma
heeft positieve effecten als verzuimverlaging,
verhoging van weerbaarheid, betrokkenheid en
bevlogenheid en aantrekkelijk werkgeverschap.
Zelfbewuste, betrokken medewerkers werken
aanstekelijk voor anderen waardoor steeds meer
medewerkers geïnspireerd raken persoonlijke
effectiviteit verder te ontwikkelen.

ONZE BELOFTE
Een organisatie-eigen programma op maat
gemaakt én duurzaam geborgd dat medewerkers
energiek & gemotiveerd houdt, bindt & boeit aan
de organisatie.
Het iprogramma bestaat uit vier afwisselende en
interactieve sessies van twee aaneengesloten dagen
verspreid over een periode van zes maanden.
Coachings-, intervisie- en evaluatiemogelijkheden
voor medewerkers en leidinggevenden tussen de
sessies zorgen voor een stevige borging. Vaak
worden medewerkers opgeleid maar wordt er weinig
aandacht geschonken aan tussentijdse borging van
kennis en vaardigheden. Een gemiste kans.
Stap Bewust stelt het programma in co-productie op
voor jouw organisatie. Het programma biedt
oplossingen voor vraagstukken die spelen. Zo
ontstaat een organisatie-eigen, persoonlijk
ontwikkelprogramma. Inzet van dit programma
vergroot de betrokkenheid van medewerkers én is
aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers.
Benieuwd wat Stap Bewust voor jouw organisatie
kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met
ons op. Wij kijken uit naar een inspirerende
kennismaking!

Alina Zuiderveen
06 20 2270 15 | info@bureau-stap.nl
Susanne Pereboom
06 42 1700 04 | info@bewustmeno.nl

De mensen achter Stap
Bewust
Alina Zuiderveen en
Susanne Pereboom,
ervaren gedreven
professionals. Hun missie
is om organisaties en hun
medewerkers in hun kracht
te zetten. Met onze energie
en nieuwsgierigheid weten
wij medewerkers en teams
te motiveren stappen te
zetten in hun ontwikkeling.
Alina heeft veel ervaring
met veranderingsprocessen in organisaties.
Daarnaast is zij expert in
duurzaam bewegen.
Susanne is als HR
professional en
Mindfulness Based
Emotional intelligence
(MBE) trainer goed in staat
om positief gedrag en
kwaliteiten van
medewerkers in te zetten
en te vertalen naar
duurzaam resultaatgericht
werken.
Alina en Susanne zetten
hun energie graag in om
jouw organisatie mooie
stappen te laten zetten!

