
Webinar ‘Word Beter!’ - bereik betere bedrijfsresultaten 
 
Haal meer uit leiderschap, haal meer uit de medewerkers, bereik betere bedrijfsresultaten -  
dát is de gedachte achter het webinar ‘Word Beter!’. 
 
De ‘Ster van Verbetering en Genezing’ geldt als leidend model voor deze bijeenkomst.  
De basis van dit model is de balans tussen werk en privé, aangevuld met zelf (lees: gezondheid).  
Om te onderzoeken wáár ruimte voor verbetering mogelijk is, wordt de driehoek 
gevolg/oorzaak/oplossing over de driehoek werk/privé/zelf gelegd. 
 

 
Ster van Verbetering en Genezing 

 
De integrale balans is het middelpunt van het model, waarbij de oorzaak, gevolg en oplossing 
gevonden kan worden in zowel werk, privé als zelf. De groeicurve van Fibonacci symboliseert de 
verbetering of genezing. 
 
Wat gaan we doen? 
Tijdens deze online bijeenkomst wordt de Ster van Verbetering en Genezing uitgelegd en aangevuld 
met de BedrijfsAnalyseMethode en het NOVOR-onderzoek, op basis waarvan onderzocht wordt op 
welk onderdeel de nadruk van verbetering moet komen te liggen.  
In de bijeenkomst wordt vooral stilgestaan bij personeelsbetrokkenheid, organisatiecultuur en 
leiderschap, om op basis daarvan betere operationele en financiële resultaten te boeken. 
 
Alle benodigde handvatten worden aangereikt om zelfstandig in te zien waar de oorzaak ligt van de 
ervaren gevolgen in de werkomgeving en hoe deze weg te nemen zijn. Een zeer overzichtelijk 
bedrijfsbeeld wordt gegeven middels de integratie van vele bedrijfskundige vakgebieden, zodat u 
begrijpt welke handelingen u moet verrichten om concrete verbeteringen te kunnen doorvoeren. 
 
Het doel van de bijeenkomst is dat u een duidelijk inzicht krijgt hoe verbeteringen door te voeren in 
uw werk en wat de te verwachten concrete resultaten daarvan zijn. Mede door de ervaringen van de 
andere deelnemers kunt u zelf de gewenste stappen nemen om beter te worden. 
 
Wat gaat dat kosten? 
Dit webinar kost 90 minuten van uw tijd; het eerste uur is de uitleg van de theorie, het laatste deel 
gaat over het stellen van alle vragen. Omdat het antwoord op uw vraag er al is, hoeft u alleen maar 
de juiste vraag te stellen… hoe gaaf is dat?! 
De kosten bedragen slechts €15 euro per deelnemer; u krijgt na betaling de link doorgestuurd, zodat 
u deze waardevolle bijeenkomst kunt gebruiken om meer uit uzelf en uw werk te halen.  
 


