
MASTERCLASS

Happy Way of Working 
Naar een vernieuwende en integrale aanpak van 

welzijn en performance in organisaties 



In deze vierdaagse masterclass leer je 
hoe je als CEO, hr-verantwoordelijke of 
leidinggevende de  Happy Way of Working 
in jouw organisatie vorm geeft. Met 
deze vernieuwende en integrale aanpak, 
gebaseerd op welzijn en performance, zorg 
je ervoor dat medewerkers op een duurzame 
manier ten volle bijdragen aan de toekomst 
van hun eigen loopbaan, het succes van 
je organisatie en de tevredenheid van je 
klanten.
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WAAROM HAPPY WAY  
OF WORKING?

Happy Way of Working is een vernieuwende en integrale aan-
pak om van een sterk veranderde en veeleisende werkvloer een 
stimulerende en gezonde werkplek te maken.  

HET UITGANGSPUNT
Een goed evenwicht tussen performance en welzijn.   

En dat is nodig want: 

•  het algemeen welzijn staat steeds meer onder druk. 
•  de productiviteit van organisaties wordt bedreigd.
•  het langdurig ziekteverzuim stijgt alarmerend.
•  de krapte op de arbeidsmarkt maakt het moeilijk om  
 medewerkers te vervangen.
•  thuiswerk en hybride werken hebben de werkcontext  
 grondig veranderd. 
•  betrokkenheid van medewerkers staat onder spanning.  
•  medewerkers vragen meer aandacht voor hun fysieke  
 en mentale welzijn. 
•  de rol van de leidinggevenden wordt complexer en  
 veeleisender. 
•  de opeenvolging van maatschappelijke crisissen laat  
 zich voelen in het welzijn van medewerkers en  
 organisaties.
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WAAROM DEZE 
MASTERCLASS? 

Over welzijn en performance op de werkvloer is al veel gezegd en 
geschreven. Welke informatie helpt je vooruit? Wat leidt nu echt 
tot meer welzijn? En welke acties bevorderen de productiviteit? 
Het is niet altijd makkelijk om het kaf van het koren te scheiden. 

Deze masterclass bundelt alles wat je nodig hebt om de  
Happy Way of Working in jouw organisatie vorm te geven: 

•  gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke modellen. 
•  getoetst aan resultaten uit recente onderzoeken en bevragingen.
•  begeleid door de beste experten in het domein van welzijn, communicatie en   
 leiderschap van Acerta en IDEWE. 
•  alles mooi op een rij gezet, kant en klaar om zelf mee aan de slag te gaan. 

PLUSPUNTEN 

Inclusief de nieuwste trends in apps, technologie, …  
die communicatie, performance en welzijn faciliteren.

Je realiseert je eigen project, getoetst en goedgekeurd
door de experten en collega-deelnemers.

Je leert van top experten: elke docent is een 
referentie in het domein HR of welzijn. 
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WHAT’S IN IT 

VOOR JOU
WHAT’S IN IT 

VOOR JE ORGANISATIE

Na deze masterclass: 

Ben je gewapend om een belangrijke rol op te nemen 
in de vormgeving van een nieuwe aanpak gericht op 

welzijn en voor de toekomst.

Heb je de kennis in huis om concrete antwoorden te 
geven op de uitdagingen van de actuele arbeidsmarkt. 

Ken je de aandachtspunten op het vlak van 
leiderschap en communicatie die de Happy Way of 

Working tot een succes maken.

Heb je een netwerk uitgebouwd waarmee je kan 
klankborden rond de Happy Way of Working in jouw 

organisatie. 

Dit neem je mee naar je organisatie: 

Bouwstenen voor een Happy Way of Working - beleid 
dat verzuim terugdringt, betrokkenheid verhoogt en 

performance bevordert.

Concrete richtlijnen om de steeds veranderende 
werkcontext op een goede en comfortabele manier in 

te richten, thuis op kantoor of elders.

Een nieuwe visie op de rol van hr, leidinggevenden en 
medewerkers, gericht op een duurzame toekomst. 

Ben je CEO, HR-manager of HR-verantwoordelijke, leidinggevende? En ben je op zoek naar een nieuwe manier om welzijn en 
productiviteit in je organisatie te verbeteren? Dan ben je met deze masterclass aan het juiste adres.
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DAG 1

DAG 2

DE UITDAGING: MOTIVATIE EN WELZIJN 
IN EEN NIEUWE WERKCONTEXT

DE ROL VAN LEIDERSCHAP IN WELZIJN 
EN PERFORMANCE 

•  Uitdagingen van de complexe werkrealiteit: vinger aan de pols.
•  Motivatie en behoeftes: autonomie, betrokkenheid en competentie (ABC).
•  Impact van ABC op welzijn en rendabiliteit, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
•  Het Job Demand Resources - model en de link met welzijn en motivatie: jobcrafting, off-jobcrafting.
•  Inspelen op individuele behoeften: inzicht in mass customization en praktische voorbeelden.
•  Welke oplossingen biedt technologie en digitalisering? De mogelijke impact van wearables op het welzijn. 

Sprekers: Prof. Stephan Claes, Lode Godderis, Phd. Chris Wuytens, Steffie Desart, Jochen Bessemans, Karen Mortier

Sprekers: Jochen Bessemans, Karen Mortier, An Thys, Edwin Luyckx

•  Employee Wellbeing Journey en de impact op de rendabiliteit en performantie in  je organisatie.
•  Leiderschapsvaardigheden met een positief effect op de Employee Wellbeing Journey.
•  Omgaan met 2 grote menselijke uitdagingen in steeds complexere werkomgeving:  
 (de)connectie en emoties op de werkvloer.
•  Wat is de impact van een goede werkomgeving op het individu en op Happy Way of Working?
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DAG 3

DAG 4

COMMUNICEREN EN LEREN IN DE 
OVERLOAD AAN INFORMATIE

HAPPY WAY OF WORKING IN  
JOUW ORGANISATIE 

•  Valkuilen in communicatie vandaag: is meer communicatie ook betere communicatie? 
•  Verbindend en authentiek communiceren om ruis te elimineren. 
•  Handvaten en werkvormen om communicatie en leren op de werkplek te stimuleren: continu leren, informeel leren, ...
•  Efficiënt communiceren en leren: synchroon en asynchroon, formeel en informeel, ...
•  Casestudy Happy Way of Working: Jan Heyvaert, HR-verantwoordelijke AG Insurance.

•  Presentatie van je eigen project.
•  Je project implementeren in je organisatie: peer coaching.
•  Lessons learned en netwerken.

Sprekers: Jochen Bessemans, Karen Mortier, Jan Heyvaert

Sprekers: Jochen Bessemans, Karen Mortier 



IN HANDEN VAN 
DEZE EXPERTEN 

CHRIS

WUYTENS

PhD en Managing Director Acerta Consult 

JOCHEN

BESSEMANS

Acerta Consult 

Manager Boost Your Talent

LODE

GODDERIS
CEO 

IDEWE 

KAREN

MORTIER

Psychosociale Aspecten, IDEWE 

Preventieadviseur 

JAN

HEYVAERT

STEFFIE

DESART

Psychosociale Aspecten, IDEWE 

Preventieadviseur 

AG Insurance en directielid

HR-verantwoordelijke

EDWIN

LUYCKX

en preventieadviseur veiligheid

Geaccrediteerde Well building expert 

PROF STEPHAN

CLAES

KU Leuven
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DATA EN  
LOCATIES 

VOORJAAR

Start 14/02/2023

Dinsdag 14 februari 2023, van 9 tot 17 u
Argenta, Antwerpen

Dinsdag 7 maart 2023, 9 tot 17 u
Aquafin, Aartselaar

Dinsdag 28 maart 2023, 9 tot 17 u
Cegeka, Hasselt

Dinsdag 9 mei 2023, 9 tot 17 u
Telenet, Mechelen 

NAJAAR

Start 07/09/2023

Donderdag 7 september 2023
Locatie nog te bepalen

Donderdag 28 september 2023
Locatie nog te bepalen

Donderdag 19 oktober 2023
Locatie nog te bepalen

Donderdag 30 november 2023
Locatie nog te bepalen 

INSCHRIJVINGSPRIJS

2 950 euro (vrijgesteld van BTW) 

 Early bird tarief voor wie inschrijft voor 31/12/2022:  
 2 750 euro (vrijgesteld van BTW) 

SCHRIJF JE IN VIA HAPPYWAYOFWORKING.BE
voor meer info: info@happywayofworking.be

20 tot 30 %  
subsidie via 

kmo-portefeuille

https://info.idewe.be/schrijf-u-in-voor-onze-masterclass-happy-way-of-working-2022
mailto:info%40happywayofworking.be?subject=Masterclass

