Over
B-U-Fully
Wij zetten ons als netwerkorganisatie in
om meer werkplezier en duurzame
persoonlijke ontwikkeling bij ambitieuze
professionals te weeg te brengen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om de
juiste matches te maken tussen
werkgevers en werknemers.
Dit doen wij vanuit onze deskundigheid,
ervaring en
bevlogenheid in het begeleiden van
mensen en organisaties.

Stationsplein 45| A4.004,
3013AK Rotterdam

Werkenergiesessies

010-8083992
06-34098489
info@b-u-fully.nl

www.b-u-fully.nl

Volg ons op sociale media
via @b_u_fully

Een gezonde balans in
energiegevers en nemers in het
werk, zorgt voor betere
prestaties, verzuimpreventie en
inzicht in
ontwikkelmogelijkheden.

Wat zijn Werkenergiesessies?
In de werkenergiesessies gaan we aan hand
van de werkenergieanalyse en 4
coachingssessies, jouw werkenergiebalans in
kaart brengen en verbeteren.
Aan de hand van de uitkomst van de analyse
stellen wij samen een prioriteitenplan op om
jouw ontwikkelmogelijkheden op dit gebied
vast te stellen en een plan van aanpak te
maken in hoe jij dit gaat verbeteren.
Naast het in kaart brengen van jouw
werkenergiebalans, geeft de analyse ook
inzicht in:
- jouw bevlogenheid.
- wanneer jij in een flow werkzaam bent
- in welke mate jij invloed hebt in het
veranderen van de zaken, waar je tegen aan
loopt.

Voor wie?
De werkenergiesessies bieden goede
resultaten voor zowel medewerkers als zzpers die:
- een hoge werkdruk ervaren.
- (veel) werkstress ervaren.
- weinig tot geen werkplezier ervaren.
- twijfelen of ze werkzaam zijn in de juiste
functie of bij de juiste organisatie.
- vastlopen in hun werk en geen duidelijke
oorzaak hiervoor kunnen vinden.

Werkwijze
De werkenergiesessies kunnen zowel volledig
offline, online als gecombineerd plaats vinden.
Stap 1: Na de aanmelding is er binnen 72 uur de
kennismaking/intakegesprek via videobellen.
Naast de kennismaking bespreken we de reden van
de aanvraag en welke doelen jij wilt bereiken.
Bovendien spreken we af of hoe de sessies
plaatsvinden.
Stap 2: Je ontvangt de inlogcodes voor de
werkenergieanalyse. Deze wordt online gemaakt.
Stap 3: Eerste sessie en nabespreking van de
werkenergieanalyse. We starten met het opstellen
van de prioriteitenplan. Deze sessie wordt binnen 2
weken na de kennismakingsgesprek ingepland.
Stap 4: Sessies 2 en 3, waarin het prioriteitenplan
afgerond en in werking gesteld wordt. We gaan aan
de slag met het positief veranderen van jouw
werkenergiebalans.
Stap 5: De laatste sessie, waarin we evalueren hoe
de aangebrachte veranderingen en
aandachtspunten verlopen zijn. Wij stellen indien
nodig zaken bij en stellen definitief een plan vast,
die je kunt vervolgen.
Stap 6: Nazorg. Er vindt na 2 maanden een
telefonische of online nazorgsessie plaats.
Tussen alle sessies door is er de mogelijkheid om via de
mail, app of telefonisch contact te hebben.

Trajectduur en prijs
Ons streven is om na het
kennismakinsgesprek binnen twee weken de
werkenergieanalyse in te zetten en te
bespreken in de eerste sessie.
Vervolgens zullen we tussen sessie 2 en 3,
maar ook tussen de sessies 3 en 4,
driewekelijks afspreken.
Dit om nieuwe gewoontes, gedrag en balans
de tijd te geven om de eerste kleine resultaten
te boeken.
Dit biedt ons ook de tijd om indien nodig het
plan bij te stellen en te verbeteren.
Het traject duurt hierdoor om en nabij 3
maanden. Hierbij is er geen rekening
gehouden met de nazorgsessie.
Het traject kost €875 incl. BTW

