Sunny Experience 2013
Plan B en BR-ND komen met een eenmalige en unieke ‘Sunny Experience Road
Tour’ in de lente van 2013 naar je toe! We hebben drie bijzondere ervaringen
ontwikkeld om organisaties te helpen waarde te creëren door gelukkiger te
worden.

Sunny Experience A: Team Happiness

Gelukkige teams presteren beter, niet alleen in financieel opzicht. In deze Sunny
Experience ontdek je hoe je persoonlijke en gezamenlijke geluk in elkaar zit.
Welke geluksdrijvers boven en onder de maat zijn. En wat je er individueel én
samen aan kunt doen om gelukkiger te worden. We doen dit op een begrijpelijke
en praktische manier die direct toepasbaar is. Voor een gelukkige samenwerking,
verbinding en begrip.

Sunny Experience B: Culture Change Scan

De ‘cultuur’ in een organisatie is vaak ongrijpbaar; het gaat over gedrag, over
onderliggende waarden, veronderstellingen en verwachtingen. Soms willen we dit
veranderen en dromen we over een gemeenschappelijke identiteit vol betrokkenheid, bevlogenheid en energie. In deze Sunny Experience gaan we in op de
huidige en gewenste cultuur. Door middel van een collectieve happiness scan
geven we inzicht in wat mensen in de organisatie belangrijk vinden en wat hen
drijft. Op basis hiervan gaan we op zoek naar de gezamenlijke waarden en
ontdekken we wat er ontwikkeld zou kunnen worden.

Sunny Experience C: Organization Value
Interesse?
Plan B
Daphne Depasse
06 25 07 83 77
daphne@depasse.nl
www.actplanb.com

BR-ND
Alexander Koene
06 19 95 30 17
alexander@br-nd.com
www.br-nd.com

Veel organisaties moeten zichzelf heruitvinden in de snel veranderende wereld.
Wat maakt jullie organisatie bijzonder? Waarom is wat jullie doen de moeite
waard? Wat maakt klanten, medewerkers en leveranciers gelukkig? Waarom
bestaan jullie en wat heeft de wereld daar aan? In deze Sunny Experience gaan
we op zoek naar de gezamenlijke betekenis en waarde die jullie positionering
voedt. We nemen in het proces mee wat jullie eigen mensen denken, maar ook
hoe klanten het zien. Samen ontdekken we wat jullie organisatie zo bijzonder
maakt en komen we tot toekomstscenario’s.
Psssst… we maken alle Sunny Experiences op maat, passend bij jullie eigen situatie.
Hiervoor doen we een telefonische intake.
Psssst… past jullie wens niet binnen deze ‘standaarden’? Vertel het ons. We denken met
plezier met jullie mee. Er is altijd een Plan B ;-)
Psssst… deze unieke ‘Road Tour’ duurt tot en met 21 juni. We kunnen maximaal drie Sunny
Experiences per week laten gebeuren, dus wees er snel bij!

Max 10 personen
Online Happiness Scan
Persoonlijk rapport
Halve dag workshop
23plusone kaartensets
€ 3.210,Collectieve online Happiness
Scan (max 3.000 personen)
Hele dag workshop (max 15
personen)
Incl. 23plusone kaartensets
€ 6.420,-

Collectieve online Happiness
Scan (max. 3.000 personen)
Online Client Happiness
Experience
Hele dag workshop (max. 30
personen)
Incl. 23plusone kaartensets
€ 12.300,-

