
WERKEN AAN WERKGELUK & 
WERKPLEZIER

OPEN TRAINING

TRAINING VOOR

HR-PROFESSIONALS

Wees je eigen geluksfabriek

Geluk en plezier zijn ‘werkwoorden’.

Daar bedoelen we mee dat als je (meer) werkgeluk en werkplezier wil in je 

werk, dan zul je zelf aan de bak moeten. Oftewel, zelf in actie komen en 

bewuste keuzes maken om meer werkgeluk en werkplezier te ervaren. 

Want je wil jouw werkgeluk toch niet van anderen laten afhangen?
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INHOUD
• Het ORAKI-model van werkgeluk.

• Eigenaarschap als grondhouding. 

Hoe kun je dat stimuleren bij anderen?

• Hoe kunnen mensen in hun Cirkel van invloed aan de knoppen van 

hun eigen geluksmachine draaien? 

En hoe kun jij ze daarbij ondersteunen?

• Empathisch luisteren als HR-instrument voor werkgeluk

• De andere elementen van werkgeluk uitgediept: 

• Waardering

• Ontwikkeling

• Energie

• Verbinding

• Inpiratie

• Persoonlijk onderzoek: wat is werkgeluk voor jou?

Hoe anders kan dat er voor collega’s uitzien?

• Wat betekent dat voor HR? 

• Persoonlijk werkgelukplan (PWGP). 

Wat ga jij voortaan anders, meer, minder doen voor meer 

werkgeluk?

• En hoe ga jij medewerkers aansporen en faciliteren om actief aan 

hun werkgeluk te werken?

• Werkgeluk is 'besmettelijk': besmet anderen en laat je zelf 

besmetten met spiegelneuronen.

• Borging in jouw praktijk: hoe ga jij dat doen?

En hoe ga je medewerkers inspireren om het levend te houden? 

VOOR WIE?
Deze training is voor HR-professionals die benieuwd zijn naar 

werkplezier en werkgeluk. Hoe je daar als HR actief mee aan de 

slag kunt in jouw organisatie. 

En als je wil leren hoe je als HR-professional individuele 

medewerkers en/of teams kunt adviseren en ondersteunen naar 

meer werkgeluk en werkplezier. 

Het mooie is dat je tijdens deze training niet alleen leert wat 

werkgeluk is en hoe het jou in je rol als HR-prof kan verrijken, 

maar als bonus ervaar je ook wat werkgeluk met jou persoonlijk 

doet en hoe jij -als nodig- aan de knoppen van jouw eigen 

werkgeluk kunt draaien.

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en 
verwachtingen. Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze 
input om focus in het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen 
we contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.

WEES JE EIGEN GELUKSFABRIEK
“Maar hoe kan ik dan werken aan mijn werkplezier of 
werkgeluk?” We horen het je bijna denken. “Is geluk niet iets 
wat je toevalt? Of niet? Dat kun je toch niet afdwingen?”
Wij weten uit ervaring (en onderbouwd door honderden 
wetenschappelijke onderzoeken) dat je wel degelijk invloed 
kunt hebben op je eigen werkgeluk en werkplezier. En daar 
helpen wij je met plezier bij.
Daarbij hoef je wat ons betreft niet te streven naar een constant 
gevoel van extatisch geluk hoor. In alle realiteit is dat voor 
niemand haalbaar en ook niet nodig. Zonder zwart geen wit, 
dus af en toe een mindere dag kan je volgende plezierige dag 
extra glans geven. 
Het gaat er op mindere dagen vooral om hoe je een vervelende 
situatie/gevoel uiteindelijk positief kunt ombuigen. 

Ons uitgangspunt? Stap in je eigen cirkel van invloed en creëer 
je eigen werkgeluk en werkplezier! Door bewust te denken, te 
voelen en te doen. Door keuzes te maken en te focussen. 
Alvast veel plezier ermee!
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
De training duurt anderhalve dag, met tussenliggende praktijkperiode.

Min. / max. aantal deelnemers: 4 – 10

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. 

We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we 

praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte. 

Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je eigen 

keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het leerprincipe 

10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en inspirerend. Want leren 

mag best leuk zijn. Toch?

AANPAK
In deze training draag je twee petten. We benaderen je als ‘gewone’ 

deelnemer én in je rol als HR-professional. 

Want wij geloven dat je als HR-prof pas mensen kunt begeleiden 

richting meer werkgeluk als je zelf weet en ervaren hebt wat 

werkgeluk voor jou betekent. 

Daarom onderga je een deel van het programma voor medewerkers, 

maar wel steeds in combinatie met je andere pet als HR-prof. 

Zoals we al eerder schreven: geluk en plezier zijn ‘werkwoorden’. 

Daarom ga je tijdens deze training vooral veel doen en ervaren. Je gaat 

actief aan de slag in je eigen geluksfabriek en je ontdekt wat voor jou 

werkt en wat niet. Zo maak je je eigen keuzes voor meer werkgeluk en 

werkplezier.

Je wordt geregeld ondergedompeld in positieve oefeningen en 

ervaringen. Als je daarvoor openstaat, ga je gegarandeerd positief 

opgeladen naar huis. Vanaf dat moment is het aan jouw eigenaarschap 

om dagelijks je eigen geluk te blijven maken in je eigen geluksfabriek.

Werkplezier staat ook bij deze training voorop. Soms zoek je de 

grenzen van je comfortzone op (want daar ligt nog veel meer geluk).

Wat we ook doen: alles is gericht op meer werkgeluk. Jouw werkgeluk.

NA DE TRAINING
• Ben je geïnspireerd en straal je dat uit naar je collega’s

• Weet je hoe werkgeluk voor iedereen anders kan zijn

• Weet je hoe je je eigen werkgeluk positief kunt beïnvloeden en hoe je 

medewerkers daarin kunt aanmoedigen

• Ben je beter in staat vervelende situaties positief om te buigen en 

kun je anderen daarbij ondersteunen

• Ben je creatiever en productiever

• Ben je een (nog) leukere HR-prof en collega



O
p

e
n

h
e

id
  |

R
e

sp
e

ct  |
A

an
d

ach
t  |

K
w

alite
it  |

In
te

grite
it

ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

INVESTERING
De training: €600

Locatie en catering: €105

TOTAAL (excl. btw): €705 

TRAININGSDATA
Zie https://oraki.nl/training-werkplezier-hr

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)

In-company maatwerk mogelijk.

https://oraki.nl/training-werkplezier-hr

