ENGAGE & GROW
EMPLOYEE ENGAGEMENT & CULTUUR PROGRAMMA’S

EENVOUDIGE ACTIEGERICHTE PROGRAMMA’S
DIE NIET-BETROKKEN MEDEWERKERS

TRANSFORMEREN IN VOLLEDIG
TOEGEWIJDE LEIDERS

WIST JE DAT:
13% van de medewerkers betrokken is – Dit
betekent dat deze medewerkers zich verbonden
voelen met hun werkgever, de missie en tot het
uiterste zullen gaan om succes te bereiken.
67% niet betrokken is – Niet-betrokken
medewerkers hebben ‘uitgecheckt’. Zij zullen
wel lijfelijk aanwezig zijn, maar niet mentaal.
Ze zijn niet enthousiast en doen het minimale
om de dag door te komen.
20% actief niet-betrokken is – Medewerkers in
deze categorie kunnen zaken ondermijnen en
zich tegen het belang van het bedrijf gedragen.
Ze zijn bewust bezig de productiviteit te
verlagen en het moreel te verstieren.

WE REALISEREN GEMIDDELD EEN VERBETERING
VAN 307% MET ONZE UNIEKE SYSTEMEN

WE CREËREN ZEER
TOEGEWIJDE MEDEWERKERS,
WAT ZORGT VOOR:
• Een Krachtige & Eensgezinde Cultuur
• Meer Betrokkenheid met de Klant
• Minder Verzuim
• M
 eer Winst & Groei
• M
 eer Tijd voor Bedrijfseigenaren
& Managers
• Minder Menselijke Fouten
• S
 ignificant Minder Personeelsverloop
• E
 en Plezierige & Energieke
Werkomgeving

DE ENGAGE & GROW ENGAGEMENT PROGRAMMA’S
WHITE BELT WORKSHOP
DUUR 5 UUR

Dit programma is een impactvolle workshop
voor 5-35 medewerkers. Het stelt jou en
jouw team in staat om ‘een teen in het water
te steken’ en de impact van de Engage &
Grow te ervaren. De workshop activeert
de deelnemers om innovatief te denken en
handelen binnen de organisatie.

GREEN BELT PROGRAMMA

We hebben 9 programma’s ontwikkeld die geschikt
zijn om jouw organisatie te helpen de betrokkenheid
van medewerkers te vergroten, en een sterke
positieve cultuur te creëren. Elk programma wordt
gefaciliteerd door onze engagement experts en
aangepast aan specifieke behoeften. Onze experts
zullen het beste programma aanbevelen en uitrollen.

VROUWEN PROGRAMMA

DUUR 6 WEKEN

DUUR 3, 6, OF 12 MAANDEN

Dit 6 Stappen programma bestaat uit
wekelijkse sessies van een uur, gedurende 6
weken.Het is het basisprogramma, dat zorgt
voor tractie en momentum in jouw organisatie
door gedrag te veranderen en meer draagvlak
te creëren.

Het Engagement & Leiderschap programma
voor Vrouwen is ontworpen om meer
eenheid te creëren op de werkvloer door
leiderschapsvaardigheden bij vrouwen
te ontwikkelen. Het is gebaseerd op het
Red Belt programma, en biedt tractie en
momentum door meer draagvlak te creëren.

RED BELT PROGRAMMA

CREATE | CONNECT | REWARD

DUUR 12 WEKEN

DUUR 10 WEKEN

Ons 12 Stappen Signature programma
bestaat uit 12 wekelijkse sessies van een uur.
Dit programma bouwt aan hoge niveaus van
vertrouwen in de organisatie en geeft medewerkers hernieuwde energie. Met uitstekende
resultaten, elke keer weer, zoals blijkt uit onze
medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken.

Dit krachtige en unieke bedrijfsbrede
programma heeft directe impact op tussen
de 25-125 medewerkers, en indirect op
honderden meer. Het creëert onmiddellijk
hogere niveaus van betrokkenheid, meer
leiders, vriendschappen en het lost de
‘hokjesmentaliteit’ op plus nog veel meer. Het
is allemaal actie en wordt online beheerd.

BLUE BELT PROGRAMMA

SALES TEAM PROGRAMMA

DUUR 6 MAANDEN

12 WEEKS DURATION

Betrokkenheid is een conditie, en elke conditie
vereist een onderhoudsregime. Dit programma
is ontworpen om het succes te behouden dat
is ontwikkeld in het Red Belt programma. Je
bent klaar met de sprint, nu is het tijd om de
veranderingen in te bedden voor de toekomstige groei van je organisatie en mensen.

Dit programma is ontworpen om je
belangrijkste verkopers te fascineren en
te vermaken, terwijl ze strategisch nieuwe
gewoontes en gedrag ontwikkelen.
Ontworpen om de dagelijkse druk van de
zakelijke leiders weg te nemen.

BLACK BELT PROGRAMMA

LEIDERS, LERAREN &
LEERLINGEN PROGRAMMA

DUUR 12 MAANDEN

Dit Master programma brengt jouw organisatie
naar een nieuw niveau. Je hebt een betrokken,
winstgevend en trouw team, wat heb je nu
nodig om te excelleren in jouw branche. Wij
faciliteren dit programma voor langdurige en
duurzame groei zodat jij de organisatie van
jouw dromen kunt hebben.

DUUR 12 WEKEN

Ons onderwijsprogramma werkt samen met
leiders, medewerkers en studenten. Het is
gebaseerd op het Red Belt programma, en
brengt tractie en momentum in de
onderwijsorganisatie door nieuw denken te
stimuleren en draagvlak te creëren.

HOE HET WERKT
VOOR HET PROGRAMMA
Voordat een programma wordt uitgevoerd, is het belangrijk dat we
duidelijk de behoeften van de organisatie definiëren en bepalen
hoe een succesvol programma eruit ziet.
• Je kiest samen met jouw Engage & Grow specialist het meest
geschikte programma
• W
 ij passen het programma aan naar de behoeften van jouw
organisatie
• W
 e bepalen samen de tijdlijn en hoe de sessies zullen worden
uitgevoerd
DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA
Zodra we het meest geschikte programma hebben vastgesteld en de
doelstellingen hebben gedefinieerd, het is tijd om aan het werk te
gaan!
• Verzamel de geïdentificeerde leiders en belangrijke medewerkers
• Volg ons programma - uitsluitend acties, geen pennen en papier
• Impact op elk personeelslid en elke klant

WAT MAAKT ONS
PROGRAMMA ANDERS?
• H
 et ontwikkelt leiders op alle niveaus – het
maakt niet uit wie ze zijn of wat ze doen
• H
 et houdt iedereen verantwoordelijk voor het
opleveren van overeengekomen uitkomsten
• Concrete maatstaven voor groei & ROI
• 9
 9.5% van de deelnemers beveelt dit
programma ten zeerste aan
• W
 etenschappelijk en neurologisch ontwikkeld
gedurende 9 jaar
Dit is geen workshop – het is uitsluitend actie.
Verschuilen is onmogelijk!

“De wereld van de opleidingen
is veranderd. Organisaties
vinden traditionele training niet
meer effectief. We moeten het
spel veranderen.
We moeten verder kijken dan
wat historisch gewerkt heeft en
naar een nieuw model gaan –
actieve betrokkenheid.”
RICHARD MALONEY

ONS 12 STAPPEN EMPLOYEE ENGAGEMENT EN CULTUUR
PROGRAMMA LEVERT:

1

 Gezamenlijke inzet
& verantwoordelijkheid

6

 Collectieve
gedragsbenchmarking

7

 Individuele gepersonaliseerde
doelstellingen

12

O
 rganisatiebewustzijn &
sociale verantwoordelijkheid

2

5

  Een gedeelde
bedrijfsvisie

G
 edeelde verhalen om
menselijk begrip te kweken

8

11

 Groei van individuele
gewoontes & gedragingen

 Geavanceerde bedrijfssystemen & procedures

3

4

 Zeer toegewijde
medewerkers & leiders

 Collegiale beloning &
erkenning (dagelijks/wekelijks)

9

10

 Vrij en creatief
denken & innovatie

 Een potentieel van
opkomende leiders

ONZE KLANTEN

“

“

Dit programma heeft onze winst
verhoogd met een maar liefst 47%.
Een echte ‘game changer’!
TOBY EDMUNDS, CEO,
LOAN MARKET FRANCHISEE

“

Dit Engagement en Cultuur programma
was geweldig voor ons! Door 25
teamleden te betrekken , hebben we
onze beste verkoopmaand in 7 jaar
gehad.

“

BRAYDEN HAYNES, CEO
FULL HOUSE GROUP

Veruit het beste programma waar ik
mee gewerkt hebt omdat het niet weer
een ‘training’ is. Het is een geweldig
praktische programma dat iedereen een
stem gaf en het mogelijk maakte een
echt eensgezind team op te bouwen met
een echt familiegevoel. Het creëerde
snel meer focus en meer energie.
PENNY COLLICOAT, GENERAL MANAGER,
EDGE FINANCIAL

Mijn leiderschapsvaardigheden
hebben zich sterk ontwikkeld met dit
programma, en het heeft het moreel in
het bedrijf versterkt. Het heeft de groep
dichter bij elkaar gebracht als eenheid
welke nodig is om het succes van het
bedrijf te verzekeren.

“

NICOLE CONRADI, PRODUCTION CO-ORDINATOR
URBAN ANGLES

Dit programma heeft de meest moeilijke
en noodzakelijke veranderingen in ons
bedrijf mogelijk gemaakt. Onze mensen
zijn weer enthousiast op het werk en
geven nu echt om wat ze doen!
ADRIAN HARRIS,
GM HARRIS & THORN PLUMBERS

“

Ik zou Engage & Grow aan elk
organisatie aanbevelen die serieus de
visie- en missieverklaringen van woorden
op de muur wil veranderen in een
levende cultuur.
MATT HALL, GENERAL MANAGER
TELSTRA

VOLGENDE STAPPEN
Heb je interesse in coach worden, in een
programma draaien, in een meer diepgaand
inzicht in een programma of in een gesprek
met een Engagement Expert –
neem nu contact met ons op!

WWW.ENGAGEANDGROW.NL

Contact:

