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2PROGRAMS & TOOLS FOR CONNECTION
Succesvolle verandering? Het begint met verbinding! 
Haal de energie naar boven en ontdek hoe iedereen 
bijdraagt.

Wat wil je bereiken?
Bij een fusie, reorganisatie, nieuwe strategie of 
cultuurtraject wil je vanaf de start de energie vinden om 
met elkaar meters te maken.

De uitdaging
Iedereen in de actiestand krijgen, dat gaat niet vanzelf.

Yes! We Connect aanpak 
Een energie opwekkende methode waarbij verbinding 
ontstaat tussen de persoonlijke motivaties van de 
medewerkers en de ambitie van de organisatie. Zo ga je 
met elkaar in dezelfde richting!

Zo ga je 
met elkaar in 

dezelfde 
richting!



3WAAROM VERBINDING MAKEN?

MAN

Doel Ambitie Purpose

PLAN

magie

functioneel 
contact

elkaar
versterken

elkaar vooruit 
helpen

samen bouwen 
aan droom

Community

Verbonden

Oppervlakkig

De beste samenwerkingen hebben iets magisch. Dat magische gevoel kan ontstaan 
als het op persoonlijk vlak klikt en je ambities en dromen met elkaar deelt.
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Veranderen. 
Hoe ga je met elkaar 
in dezelfde richting?
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Gebruik 
verbinding als 
basis voor het 

verandertraject.  
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Yes! We Connect 
helpt medewerkers 

verbinding te maken 
met elkaar en met de 

nieuwe koers.
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Wie ben je en 
hoe sta je erin?
Maak je profiel. 
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Bij aankomst 
ontvangt iedereen 
een persoonlijke 

badge om 
verbinding te 

maken. 
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We beginnen 
met het 

versterken van 
de persoonlijke 

verbinding.
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Je zit in 
een team. 

Met elkaar deel 
je minimaal één 
overeenkomst.
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Ontdek hoe 
jullie erin staan 

tijdens de 
interactieve 

quiz.



12PROGRAMS & TOOLS FOR CONNECTION

De opgebouwde 
energie gebruiken 

we om ieders 
persoonlijke link 
te vinden met de 

nieuwe koers. 
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Ik maak 
het verschil! 

Deel dit met elkaar 
en voeg je bijdrage 

toe aan je profiel.
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Bij vertrek 
ontvang je coffee 
dates, heerlijke 

dadels om te delen 
met een collega 
tijdens een koffie 

afspraak.
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Online ontdek 
je interessante 
verbindingen 
met collega’s.
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Plan een 
afspraak om 

elkaar verder 
te helpen.
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Tijdens de 
vervolgbijeenkomst 
wissel je ervaringen 
en concrete tips uit 
om echt het verschil 

te kunnen maken.
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Zo ga 
je met elkaar 
in dezelfde 

richting!



19PRIJSLIJST
YES! WE CONNECT – verandertraject programma                     
€ 35 tot € 80 per persoon
afhankelijk van het aantal deelnemers en de keuze van programma onderdelen

Programma onderdelen
• Afstemming over de aansluiting op rest van het programma 
• Online vragenlijst
• Maatwerk vragen
• Teamindeling op basis van overeenkomst
• Persoonlijke badges met moodboard, beste matches en lanyard
• Vaste Match Machines of mobiele Match Makers
• Kennismakingsgame plenair, alle teams tegen elkaar
• Ik maak het verschil - ronde
• Online community building: elkaars profielen en bijdragen inzien, matches ontdekken, coffee dates plannen.
• Presentator op het live event
• Coffee dates - 3 dadels in verpakking met gespreksteaser
• Management rapportage en bespreking
 

 
Tarieven zijn exclusief 21% btw

Bel ons om 
direct een 

offerte op maat 
te ontvangen.
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