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Samen bevlogen aan de slag!

DE DAG VAN DE
BEVLOGENHEID @ BEDRIJFXX
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WAAROM  
BEVLOGENHEID?

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers blijven  
presteren in bijzondere tijden? 

De sleutel ligt in het vergroten van de bevlogenheid van je mensen.  
Bevlogenheid is de state-of-mind die ontstaat wanneer mensen sterk  
betrokken zijn bij de organisatie waar ze voor werken, plezier hebben in wat 
ze doen en daarbij bruisen van energie. 

Bevlogen mensen halen voldoening uit hun werk, zijn betrokken en voelen 
zich energiek, vitaal en trots. Bevlogenheid levert een belangrijke bijdrage 
aan onze psychische en lichamelijke gezondheid, het prestatievermogen en 
de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het maakt mensen  
productiever en innovatiever. Meer bevlogenheid heeft hiermee een grote 
positieve maatschappelijke en economische impact.
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Helaas is minder dan 40% van de Nederlandse werknemers  
bevlogen. Jaarlijks gaat een bedrag van € 15-20 miljard aan  
werkstress gerelateerde klachten down de drain. Investeren in 
meer bevlogenheid is dus een zeer aantrekkelijke business case 
voor de BV Nederland en waarschijnlijk ook voor jou.

Daarom zijn we met onze partners de beweging  
Allesoverbevlogenheid.nl gestart om te werken aan onze  
ambitie: 80% van werkend Nederland bevlogen in 2025. Juist nu,  
in deze turbulente tijd, willen we werkend Nederland een  
bevlogenheidsboost geven. 

Nu zul je misschien denken… dat klinkt als een mooi verhaal,  
maar wat kunnen wij zelf doen om de bevlogenheid binnen onze 
organisatie of binnen mijn team te vergroten? Hoe kunnen wij  
bijdragen aan die mooie ambitie? Dat is precies de reden waarom 
we deze brochure voor je hebben gemaakt. 

SAMEN AAN DE SLAG!



BEVLOGENHEIDSBOOST  
DÉ KICKSTART VOOR 
TOPPRESTATIES 

Wil jij meer energie, productiviteit en klantgerichtheid 
in je teams? En minder gedoe, fouten en stress?  
Bevlogenheid is dé motor achter topprestaties!

Geef de bevlogenheid een boost en haak aan op de 
landelijke bevlogenheidscampagne met een eigen 
Dag van de Bevlogenheid-event op 4 november. 

Haak aan op de
landelijke campagne
‘Bevlogenheidsboost

2020’

Organiseer een Dag van  
de Bevlogenheid-event  

op 4 november 
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DE LANDELIJKE  
CAMPAGNE  
BEVLOGENHEIDSBOOST  
2020 100 dagen lang online inspiratie en 

informatie over thema’s die zorgen 
voor bevlogenheid.

Praktisch en toepasbaar, gericht op 
organisaties en teams.

Gratis toegankelijk voor iedereen.

Blogs / vlogs / podcasts en  
webinars met inspirerende sprekers

Dag van de Bevlogenheid op 4  
november, live stream en diverse 
events door heel Nederland
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DOET JOUW  
ORGANISATIE MEE 
AAN DE DAG VAN DE 
BEVLOGENHEID?

DE DAG VAN DE
BEVLOGENHEID
@ SWECO
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WAT IS HET?

De landelijke campagne loopt van 1 september tot 31 
december. Je krijgt in die periode inspiratie en  
praktische tips over bevlogenheid-on-the-job. 

Het hoogtepunt van de campagne is op 4 november 
met een inspirerende talkshow vanuit het AFAS- 
bevlogenheidcentrum en verschillende lokale  
(incompany)events door heel Nederland.

AFAS

11



VOOR WIE  
IS HET?

Het Dag van de Bevlogenheid-event is  
ontwikkeld voor leidinggevenden en  
HR-professionals. Na afloop geven ze samen  
de bevlogenheid in jouw organisatie een boost. 
Je daagt ze uit om samen in de praktijk aan de 
slag te gaan!
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HOE HET WERKT?

Zo ben je, zonder zorgen,  
volledig klaar voor deelname  

aan de Dag van de Bevlogenheid  
op woensdag 4 november. 

Veel werk? Welnee, wij nemen je bijna alles uit handen! 

JIJ

Jij zorgt voor een (inspirerende) locatie 
met ruimte voor maximaal 50 personen 
(uiteraard rekening houdend met de 1,5 
norm.) En je nodigt 25 tot maximaal 50 

mensen uit voor dit evenement.

Wij zorgen voor een geheel verzorgde 
experience door te zorgen voor o.a. aan-
kleding & techniek, de moderator, een 

inspirerende talkshow via de live stream, 
kennis en inhoud in een interactieve 

werksessie en een eventmanager die  
alles in goede banen leidt.

WIJ
LET’S 
GO!
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JOUW PROGRAMMA

13.30 – 14.00 uur  Ontvangst
14.00 – 14.15 uur  Welkom
14.15 – 15.15 uur  Live Stream vanuit Leusden 
15.15 – 15.30 uur  Intro werksessie
15.30 – 15.45 uur  Korte Pauze
15.45 – 17.00 uur  Aan de slag
17.00 – 17.30 uur  Afsluiting 
17.30 – 18.00 uur  Lokaal borrel  
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INHOUD TALKSHOW

Centraal thema 
‘Bevlogenheid, de kickstart voor topprestaties’.

In een inspirerende talkshow discussieert presentatrice 
Pauline de Wilde met gasten uit de wetenschap, het  
bedrijfsleven en topsport over de soms botsende 
inzichten om bevlogenheid en prestaties te vergroten.

Deze talkshow levert prikkelende gespreksstof op voor je 
eigen Dag van de Bevlogenheid-event.
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INHOUD WERKSESSIE

• Wat kunnen leidinggevenden en HR-professionals  
doen om bevlogenheid te stimuleren?

• Met welke acties help je als leidinggevende  
bevlogenheid onbedoeld, maar vakkundig om zeep?

• Wat spreken we af om de bevlogenheid een boost  
te geven? 

Wij zorgen ervoor dat jullie het maximale uit de  
werksessie halen door een geweldige ambiance, een 
scherpe facilitator en slimme werkvormen. 

Een professionele tekenaar maakt een visuele  
samenvatting om de bevlogenheidsboost top of mind  
te houden.
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OVERZICHT ARRANGEMENT

14.250 euro

JIJ

Eigen pand > ruimte voor 25 – 50  
personen incl. meubiliar 

Catering (indien gewenst) 
25 tot 50 gasten

Live stream vanuit Leusden
Aankleding & techniek

Moderator
Invulling werksessie incl. inhoud,  

energie & interactie en alle  
benodigdheden
eventmanager

WIJ PRIJS
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AANVULLENDE  
MOGELIJKHEDEN  
OP MAAT

Externe catering

(Musicaal) Entertainment

Videocontent

Uiteraard kan je het programma
aanvullen met extra elementen.  
Denk hierbij aan:
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SAMENVATTING 

Wat levert het Dag van de  
Bevlogenheid-event je op?

Je krijgt praktische tips 
Je doet inspiratie op
Best practices om direct toe te 
passen
Je krijgt een betere verbinding 
Je onderneemt actie
De energie spat er vanaf
Je leert van experts 
Je wisselt ervaring uit
Je zorgt voor een unieke  
beleving

Kortom: dé kickstart voor 
topprestaties. 
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INTERESSE?  
HOE VERDER? 

NEEM CONTACT OP VOOR 
MEER INFORMATIE

EMAIL:
INTEVULLEN@INTEVULLEN.NL

TELEFOONNUMMER:
06-12345678
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