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HERA'S

Routeplanner voor meer werkplezier
& minder verzuim

www.hera.nl | hallo@hera.nl
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ROUTE

Inleiding

Hera houdt zich bezig met het vergroten van werkplezier en het verminderen van verzuim. Dat doen we op een
positieve wijze en vooral door te doen.
Aangezien niet iedere organisatie hetzelfde is en dezelfde doelen heeft, doen we niet aan eenheidsworst. Wij
geloven dat we vanuit partnership de beste resultaten leveren. Partnership betekent voor ons samen kiezen voor
realistische en relevante oplossingen, gericht op het heden en met oog voor de toekomst.
Hoe werkt de routeplanner?
Bij het creëren van verandering zijn vier vragen van belang:
1. Waarom is de gewenste verandering nodig?
2. Wat is jullie stip op de horizon als het gaat om inzetbaar zijn, blijven of weer worden?
3. Welke routes zijn er om de stip op de horizon te bereiken en welke past het beste bij jouw
organisatie/afdeling/team?
4. Hoe veranker je de route, reflecteer je op de uitkomsten en stuur je bij indien nodig?
Deze basisvragen vormen de start van de routeplanner. Je hoeft dit niet alleen te doen.
Jij zit aan het stuur en wij adviseren, coachen en trainen je om aan het stuur te blijven en je stip op de horizon te
bereiken.
Hoe? Dat lees je in deze routeplanner.
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ONDERWEG

Met Hera

Veranderen is complex en de sleutel tot duurzaam succes is een brede
en actiegerichte aanpak. Onze dienstverlening hebben wij op deze
basis vormgegeven en berust op 4 pijlers:

Hera realiseert cultuur- en
gedragsverandering.
Met onderzoek, advies, training,
teaminterventies en individuele
coaching adviseren en begeleiden
wij organisaties naar meer
inzetbare medewerkers, warmzakelijk leiderschap en meer
werkplezier.

Waarom is verandering belangrijk? Wat is de urgentie van
verandering? Wie wil er verandering en waarom?
Wat (en wie) moet er dan veranderd worden? De kracht hierbij is om
het klein te houden en heel concreet te zijn zodat iedereen kan zien
wat er bedoeld en verwacht wordt.
Hoe gaan we de verandering vormgeven? Onderzoek en ervaring
leert dat kleine stapsgewijze veranderingen en de kracht van de
herhaling het meeste effect heeft.
Hoe gaan we de verandering borgen? De kracht van blijvende
verandering zit in reflecteren, doelen (bij)stellen, opfrissen, herhalen
en doorgaan.
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ST P

op de horizon

KWALITATIEF EN KWANTITATIEF ONDERZOEK

Als je niet weet welke
processen blokkerend
werken, kun je het
probleem ook niet
oplossen. En wanneer je
geen inzicht hebt in wat
wel goed gaat, kun je hier
ook niet op voortborduren.
Ons uitgangspunt is een analyse
van de samenhang van
(onder)delen en hun bijdrage aan
organisatiedoelstellingen.
Hiervoor doen we onderzoek naar
feitelijke aanleidingen, maar ook
individuele opvattingen en
percepties. En dus gaan we aan
de slag met directie/MT,
leidinggevend kader,
medewerkers en betrokken
adviseurs.

Deskonderzoek
Analyse beleid en relevante
documenten
Veldonderzoek
Interviews
Medewerkersworkshop(s)
Thematafel(s)

Cijferanalyse
Inzetbaarheids/verzuimcijfers
Verloop
Veiligheid
Productiviteit
----------------------------------------Inzetbaarheidsvragenlijst
Werkplezier vragenlijst

RAPPORTAGE & TERUGKOPPELING
Schriftelijke terugkoppeling
Uitgebreide schriftelijke rapportage
To-the-point rapportage (ppt)
Mondelinge terugkoppeling
Rondetafelgesprek
Interactieve presentatie
Workshop Koersbepaling/ implementatieworkshop
KOERSBEPALING
Koersbepaling/implementatie workshop
Koers, doelen en plan van aanpak bepalen
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ROUTE

opties (1)

TRAINING & COACHING

Om werkelijk verandering en
resultaat te realiseren is actie vereist.
Het (anders) gaan doen!
Wat gebeurt er als je (n)iets doet?
Onze coaching en trainingen zijn interactief,
pragmatisch en gericht op directe
toepasbaarheid. Warme zakelijkheid is het
uitgangspunt. Signaleren, analyseren, begrijpen
en actie!
Na een interventie bij Hera heb je inzicht in je
eigen leiderschapsstijl, tools om de warme
zakelijkheid toe te passen en inspiratie om
praktische preventieve maatregelen te treffen
voor minder verzuim en meer werkplezier.

Basistraining inzetbaarheid & werkplezier
In de training gaan we aan de slag met leidinggevenden die vanuit
regiehouderschap huidig verzuim willen minimaliseren, concrete
preventieve maatregelen willen ondernemen en duurzaam willen
toe werken naar meer werkplezier. De training is interactief,
inclusief voorbereidende vlogs.

Verdiepende workshops
Onze verdiepende workshops sluiten mooi aan op de basistraining
waarbij we themagericht inzoomen op specifieke vraagstukken van een
afdeling of organisatie.
Werkplezier en talentmanagement
Generatiemanagement op de werkvloer
Sturen op duurzaam werken (preventie)
Omgaan met slachtoffergedrag
Voeren van frequent verzuim/inzetbaarheidsgesprekken
Casuistiekbespreking complex verzuim (incl. samenwerking
arbodienst)
Werk & psychische klachten
Werk & fysieke klachten
Werk & Kanker
Werkplezier en verzuim in complexe teams
Leiding geven aan een divers team (cultuur, generatie)
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ROUTE

opties (2)
Teamcoaching
Bespreken & afspreken: Gedragscodes rondom inzetbaarheid
Diverse team 'games' op gebied van inzetbaarheid
Diverse teaminterventies bij verstoorde/ongewenste groepsdynamiekInzicht
individuele tests en teamcoaching tbv communicatie & samenwerking

Leiderschap is een
manier van denken,
een manier van
handelen en, vooral,
een manier van
communiceren
Simon Sinek

Individuele coaching o.a.
Inhoudelijk bijv. casuïstiek
Persoonlijk leiderschap & effectiviteit
Gedragscoaching ter verbetering van samenwerking in de verzuimketen
Workshops voor (HR) adviseurs
Speciaal voor adviseurs zijn er verschillende workshops op het gebied van
adviesrollen, poortwachter, coaching en schadelastbeheersing.
E-learning / Blended leren
Diverse modules (ook icm fysieke workshops)
Wet verbetering Poortwachter
Samenwerken met de bedrijfsarts
Werkdruk en psychische klachten
Frequent verzuim/inzetbaarheidsgesprek
Leiderschap bij millenials
Hands-on ondersteuning
Heb je een extra impuls nodig op locatie? Ook dat is mogelijk, met een:
Inzetbaarheid en werkpleziercoach
Casemanager
Implementatiemanager
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Verandering vraagt
volharden,
verdiepen,
verbreden,
herhalen,
analyseren,
bijsturen.
Hera helpt je hierbij
door met je mee te
kijken naar je koers,
route, snelheid en of je
moet bijsturen of niet.

NAV GEREN

aan het stuur blijven

ANALYSE & ONDERZOEK

EVALUATIE & VERDIEPING

Evaluatieonderzoek
Voortgang, analyse resultaten en aanbevelingen vervolg
Evt. (Her)meting mbt inzetbaarheid, werkplezier, verzuim

Coaching
Teamcoaching basis en/of verdieping
Individuele coaching basis en/of verdieping

EVALUATIE & VERDIEPING

Thema's o.a.
Groepdynamiek
Teambuilding
Effectieve samenwerking
Vitaliteit en inzetbaarheid

Route- evaluatie
Voortgang, doelen en resultaten evalueren
Koers voortzetten of bijsturen
Commitment op doelen en plan van aanpak
Training
Basisworkshops voor nieuwe leidinggevenden
Verdieping & opfrissing getrainde leidinggevenden
Werkplezier en talentmanagement
Generatiemanagement op de werkvloer
Sturen op duurzaam werken (preventie)
Preventieve verzuim/inzetbaarheidsgesprekken
Omgaan met slachtoffergedrag
Casuistiekbespreking complex verzuim
Werk & psychische klachten
Werk & fysieke klachten
Werk & Kanker
Leidinggeven aan een divers team (cultuur, generatie)

E-learning
Opfris & verdieping ogv o.a. leiderschap, preventie, vitaliteit,
talent, werkplezier
Overige
Communicatiemateriaal op gebied van o.a. preventie, vitaliteit,
talent, werkplezier
Gedragscoach borging verzuimketen
Verzuim/werkplezier/inzetbaarheidscoach

HANDS-ON ONDERSTEUNING
Inzetbaarheid en werkpleziercoach
casemanager
Implementatiemanager
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Welke route neem jij om
meer werkplezier & minder
verzuim in jouw organisatie
te krijgen?

www.hera.nl | hallo@hera.nl

