
DISCOVERY SESSIE WELZIJNSBELEID & 
ROI VAN WERKGELUK

Tryangle ondersteunt organisaties in het 
oplossen van absenteïsme en efficiëntie-
issues door een focus op welzijn op het 

werk en werkgeluk. Gezonde en gelukkige 
werknemers zijn immers productiever! 

Tryangle werkt samen met bedrijven aan 
het welzijn en geluk van werknemers met 

behulp van ons eigen 7sleutel-model, 
aangepast aan de specifieke 

bedrijfscultuur. We werken vanuit 
verschillende invalshoeken en bieden o.a. 

workshops, trainingen, coaching, 
teambuilding en consulting. 

Doelstellingen
De masterclass geeft een inzicht in eigenschappen van werkgeluk. Je leert wanneer en hoe je
werkgeluk kan beïnvloeden en effectief kan implementeren op individueel, team- en
organisatieniveau.

Na afloop van de masterclass ken je:
• De definitie van werkgeluk
• Verschillende business cases en toonaangevende bedrijven die er reeds succesvol rond werken
• De noodzakelijke voorwaarden om te kunnen werken aan werkgeluk
• De nieuwste cijfers en inzichten
• De ROI van werkgeluk

Na afloop van de masterclass ben je in staat om:
• Werkgeluk te stimuleren op individueel, team- en organisatieniveau
• Een gezonde(re) werkomgeving te helpen creëren die bijdraagt aan het werkgeluk van werknemers
• De eerste stappen te zetten naar een meer werkgelukkige cultuur

Betrokkenheid van de medewerkers verhogen ?
Ziekteverzuim verlagen ?

Prestaties binnen de teams verbeteren ?

Gelukkige medewerkers presteren beter. Dat is belangrijk voor zowel werknemers als voor
ondernemingen. Deze discovery sessie is bedoeld als eerste stap op weg naar meer welzijn
en meer werkgeluk in organisaties. Tijdens deze praktische kennismaking krijgen
deelnemers een goed beeld wat werkgeluk precies inhoudt en hoe je er als individu of
organisatie mee aan de slag kan.

Wat maakt de masterclass werkgeluk uniek?
• Je ontdekt je de laatste wetenschappelijke inzichten rond

werkgeluk
• Je krijgt informatie, tools en technieken aangereikt die je in staat

stellen om aan de slag te gaan vanuit jouw functie
• We combineren wetenschap met praktijk. Theoretische inzichten

illustreren we aan de hand case studies
• Je kan in dialoog gaan met de docent en de andere aanwezige

professionals
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