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BOOST JE 
BEDRIJFSCONDITIE

BEÏNVLOED DE WERKSFEER 
zodat conflicen hanteerbaar worden.

SPIEGEL JE BEDRIJFSWAARDEN
zodat je doelen realiteit worden.

CONNECTEER MET JE STAFF
zodat ze zich verbonden voelen.

CONNECTEER MET JE KLANTEN 
zodat je input krijgt voor innovatie.
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PROGRAMMA BOOST JE BEDRIJFSCONDITIE



RESULTATEN

Rust in je hoofd
Doelen realiseren

SPIEGEL JE  
BEDRIJFSWAARDEN

Meer verbondheid
Meer flexibiliteit

CONNECTEER MET 
 JE STAFF

Meer klantenbinding
Meer innovatie

CONNECTEER MET  
JE KLANTEN

Minder conflicten 
Meer waardering

BEÏNVLOED 
 DE WERKSFEER



SPIEGEL JE  
BEDRIJFSWAARDEN 

Waarden benoemen 
INTAKE

Samengesteld beeld  
creëren
STUDIO

Uitvoering
STUDIO

CONNECTEER MET 
JE STAFF 

Motivatie opsporen  
TRAINING 

Ervaringen verzamelen  
TRAINING 

Digitale media  
op de werkvloer  
TRAINING 

Samengesteld beeld  
creëren
STUDIO 

Systeem overdragen
TRAINING

Mediakiezer
TRAINING / STUDIO

CONNECTEER MET  
JE KLANTEN 

Verlangen opsporen  
TRAINING 

Ervaringen verzamelen
ACTIE

Samengesteld beeld  
creëren
STUDIO

Systeem overdragen
TRAINING 
      
Mediakiezer
TRAINING / STUDIO   

BEÏNVLOED 
DE WERKSFEER 

Conflicten met 
werknemers opsporen
INTAKE

Cartoons tekenen
STUDIO

Mediakiezer
TRAINING / STUDIO

Conflicten met  
klanten opsporen
INTAKE

Klantvriendelijke 
templates ontwerpen
STUDIO

Mediakiezer
TRAINING / STUDIO
  

OVERZICHT INTAKE, TRAINING, CREATIE & UIT VOERING



SPIEGEL JE BEDRIJFSWAARDEN 
zodat je ze concreet kan realiseren.1



Waarden benoemen 
Nagaan wat de belangrijkste waarden, doelen en activiteiten zijn van je bedrijf. 
>  De identiteit van je bedrijf wordt helder en je krijgt rust in je hoofd.

INTAKE

Samengesteld beeld creëren 
De elementen samenbrengen tot een geheel. 
>  Het belang van flexibiliteit voor het bedrijf wordt duidelijk en als doel concreet realiseerbaar. 

STUDIO

Uitvoering 
Het resultaat aanleveren voor print of web: een wandpaneel, een digitale banner, ... 
>  Je straalt je identiteit uit zowel intern als naar de buitenwereld toe. Werknemers en klanten 
begrijpen meteen waar je voor staat zodat je tijd bespaart bij het leggen van nieuwe contacten.

STUDIO

Waarden Doelen Activiteiten



CONNECTEER MET JE STAFF
zodat ze zich verbonden voelen.2



Motivatie opsporen 
Welk facet van de job vinden de werknemers van je bedrijf  interessant? Waar zijn ze  
trots op? 
>  Trainingen laten inspelen op hun motivatie zodat ze graag deelnemen.
Bvb. innovatie, duurzame energie, besturen van boten op waterstof, …

TRAINING

Ervaringen verzamelen 
Opdrachten aan werknemers geven om aspecten van hun job in beeld te 
brengen. De resultaten worden in groep besproken samen met de teamleider. 
> De output correspondeert met hun leefwereld omdat ze zelf participeren. 
Bvb. een foto trekken vanuit de stuurcabine, het geluid van de snelste motor 
opnemen, een schets maken van …   

TRAINING

Door middel van trainingen  
de verbondenheid van werknemers  
met het bedrijf vergroten &  
hun leefwereld beter leren kennen.



Digitale media op de werkvloer 
Werknemers vertrouwd maken met toepassingen op de smartphone zodat ze aan de 
slag gaan met fotograferen, video opnemen, berichten sturen, ... 
>  Elke arbeider leert de skills en wordt handig met digitale media.
Bvb. fotograferen met de smartphone, een bericht leuk vinden of delen, …

TRAINING



Digitale media  
op de werkvloer
-
Hoe brengen ze  
die ervaringen in beeld?

Ervaringen  
verzamelen
-
Wat maken ze mee  
op een werkdag?

OVERZICHT   TRAININGEN VOOR WERKNEMERS*

Motivatie  
opsporen
-
Waar zit hun passie  
voor de job?

*  Online trainingen voor de teamleider inclusief educatief materiaal met   
 stappenplan om met werknemers te doorlopen.



Samengesteld beeld creëren 
De resultaten van de trainingen samenbrengen tot één geheel rekening houdend met 
de huisstijl en de Spiegel van bedrijfswaarden (uit deel 1). 
>  Het beeld weerspiegelt de ervaringen van werknemers zodat ze zich ermee 
verbonden voelen.  

Het creatieproces verloopt in stadia waarbij werknemers inspraak krijgen in de 
ontwerpbeslissingen. 
>  Dit vergroot hun betrokkenheid bij het eindresultaat.  

STUDIO



Systeem overdragen
De creatie van het samengesteld beeld verloopt via een uniek systeem. Met deze 
training is je bedrijf in staat soortgelijke producties te leiden zonder mijn tussenkomst. 
> Je bedrijf krijgt regelmatig nieuwe output zonder meerkost.

TRAINING 

Mediakiezer
Het samengesteld beeld wordt geprint op een paneel en opgehangen in een 
gemeenschappelijke werk- of pauzeerruimte. Bvb. de refter.
>  Dit verhoogt de teamspirit en waardering van werknemers voor je bedrijf.
 
Het beeld wordt vertaald naar andere communicatiedragers voor intern gebruik. 
Bvb. een tijdschriftartikel, sociale media, een affiche in de kleedkamer, … 
>  Werknemers uit andere afdelingen maken kennis met de leefwereld van 
werknemers en kunnen erop inspelen. 

Kanalen aftoetsen die een groot bereik hebben binnen het bedrijf. 
Bepalen wie de uitvoering op zich neemt.

TRAINING / STUDIO



CONNECTEER MET JE KLANTEN 
zodat je input krijgt voor innovatie.3



Verlangen opsporen 
Welk facet van je product/dienst/aanbod vinden de klanten interessant? Waar zijn ze  
mee bezig en wat is hun diepste wens? 
>  Trainingen laten inspelen op hun verlangen zodat ze graag deelnemen.
Bvb. betere relaties, volop genieten, meer kennis, …

TRAINING

Ervaringen verzamelen 
Acties organiseren waarbij klanten hun ervaring van je dienst/product/aanbod delen. 
De resultaten worden opgevolgd door de winkelbeheerder.
> De output correspondeert met hun leefwereld omdat ze zelf participeren. 
Bvb. een foto trekken van de plek waar ze je product/dienst/aanbod gebruiken, het 
geluid tijdens gebruik opnemen, een schets maken van de emotionele reactie van een 
vriend die je product/dienst/aanbod gebruikt, …   

ACTIE

Door middel van acties  
de verbondenheid van klanten  
met het bedrijf vergroten &  
hun leefwereld beter leren kennen.



 
Situatie visualiseren
-
In welke situatie maken ze het 
vaakst gebruik van je aanbod? 

Gebruik visualiseren
-
Op welke manier gebruiken 
ze je aanbod liefst?

OVERZICHT   ACTIES VOOR KLANTEN*

Moment visualiseren
-
Wanneer hebben ze de grootste 
behoefte aan je aanbod?

* Klanten nemen digitale foto's die ze inzenden bij het lokale verkooppunt.



Samengesteld beeld creëren 
De resultaten van de acties samenbrengen tot één geheel rekening houdend met de 
huisstijl en de Spiegel van bedrijfswaarden (uit deel 1). 
>  Het beeld weerspiegelt de ervaringen van klanten zodat ze zich verbonden voelen.  

Het creatieproces verloopt in stadia. Klanten krijgen inspraak in de ontwerpbeslissingen. 
>  Dit vergroot hun betrokkenheid bij het eindresultaat.  

STUDIO



Systeem overdragen
De creatie van het samengesteld beeld verloopt via een uniek systeem. Met deze 
training is je bedrijf in staat soortgelijke producties te leiden zonder mijn tussenkomst. 
> Je bedrijf krijgt regelmatig nieuwe output zonder meerkost.

TRAINING

Mediakiezer
Het samengesteld beeld wordt geprint op een paneel en opgehangen in 
een winkelruimte. 
>  Dit verhoogt de betrokkenheid en waardering van klanten voor je 
bedrijf.
 
Het beeld wordt vertaald naar andere communicatiedragers voor 
extern gebruik. 
Bvb. een tijdschriftartikel, sociale media, een affiche in de vitrine, … 
>  Klanten uit andere regio's maken kennis met de leefwereld van 
plaatselijke klanten en kunnen zich spiegelen. 

Kanalen aftoetsen die een groot bereik hebben voor het bedrijf. Bepalen 
wie de uitvoering op zich neemt.

TRAINING / STUDIO



BEÏNVLOED DE WERKSFEER 
zodat conflicten hanteerbaar worden.4



Conflicten met werknemers opsporen
Nagaan welke gevoeligheden leven op de werkvloer.
>  Zo kan je de spanningen binnen je bedrijf verhelpen.

INTAKE

Cartoons tekenen
Netelige situaties tekenen met humor door ze in verschillende contexten te plaatsen 
zonder te moraliseren. 
>  Voor- en tegenstanders herkennen zich in de situaties zodat ze bespreekbaar 
worden en kunnen evolueren naar oplossingen.
Bvb. angst voor smartphone = schrik voor controle. Dit gevoel in twee richtingen 
vertalen: overbodige controle <-> bericht van levensbelang.

STUDIO



Ik bied gratis een cartoon aan op maat van de  
situatie bij jou in het bedrijf.  
Deze bonus telt bij inschrijving in het programma 
‘Boost je bedrijfsconditie’.

BONUS
!

Mediakiezer
Cartoons over de werksituatie verspreiden via interne communicatiedragers. 
>  Zo krijgen ze een groot bereik binnen het bedrijf en beïnvloeden ze de werksfeer 
op grote schaal.
Bvb. affiche, artikel tijdschrift, post sociale media, item nieuwsbrief, …. 

TRAINING / STUDIO



Conflicten met klanten opsporen
Nagaan welke gevoeligheden leven in de omgang met klanten.
>  Zo kan je de spanningen beperken.

INTAKE



Klantvriendelijke templates ontwerpen
Interface voor communicatiedragers die de bedrijfswaarden visualiseren. Ze geven 
kleur aan de berichtgeving naar klanten toe zodat ze op vriendelijk assertieve manier 
grenzen en fasen in de werkwijze aangeven.   
>  Klanten begrijpen dat het bedrijf een bepaalde timing en middelen voorzien heeft 
en krijgen zicht op het aandeel waarvoor ze betaald hebben.   
Bvb. Via mail steeds liefde voor de klant uitstralen: 'We helpen je jouw droomproject 
te realiseren. Helaas is de limiet overschreden, klik hier voor meer tijd om je project in 
banen te leiden.'

STUDIO

Mediakiezer
Templates inzetten voor externe communicatiedragers. 
> Zo de communicatie met de klant in positieve zin beïnvloeden. We gaan 
na welke kanalen belangrijk zijn in de relatie met je klanten.
Bvb. Email, nieuwsbrief, sociale media post, …

TRAINING / STUDIO

sarah daeleman 
grafisch ontwerpHeldere communicatie is een kunst



          

SAMENVATTING  AANBOD OP MAAT

Waarden benoemen
INTAKE

Samengesteld beeld 
creëren
STUDIO

Uitvoering
STUDIO

Motivatie opsporen
TRAINING

Ervaringen 
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Digitale media  
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TRAINING

Samengesteld beeld 
creëren
STUDIO
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TRAINING

Ervaringen 
verzamelen
ACTIE            
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STUDIO

Systeem overdragen
TRAINING

Mediakiezer
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Cartoons tekenen
STUDIO
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SPIEGEL JE  
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CONNECTEER 
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BEÏNVLOED  
DE WERKSFEER 


