Opties en prijzen
Programma Gezondheid & Verzuim Voor Teams
Vanaf €50,- per medewerker meer regie op verzuim in het team
Het programma Gezondheid & Verzuim voor Teams bestaat uit een teamprogramma met
een ondersteunende coaching module en een module voor HR/verzuimbegeleiding. In dit
programma gaan zowel teamleden als coaches en verzuimspecialisten aan de slag met een
interactief programma. U kunt voor het programma Gezondheid & Verzuim voor Teams
kiezen uit 3 opties.

Welke opties zijn er?
1. Aanmelding als individueel team.
Een team dat het programma wil volgen meldt zich aan via www.mariekewerkt.nl. Zij krijgen
dan de beschikking over de online modules voor de teamleden, de coach en HR. We hebben
voor aanvang met hen een korte telefonische intake en na aﬂoop een telefonische evaluatie
om hen te ondersteunen om maximaal resultaat uit het programma te halen. De coach/
begeleider van het team wordt verder getraind in een (online) workshop van 2 uur en kan
daarna 2 maal gebruik maken van een online-vragenuur waarin ook coaches van andere
organisaties deelnemen.
2. Pakket L
Dit pakket geeft uw organisatie recht op deelname aan het programma door 10 teams. Naast
de modules en training zoals hierboven beschreven doen wij met u een uitgebreide intake en
plannen we met u 2 evaluatiemomenten. Zo kijken wij samen met u hoe het programma zo
effectief mogelijk ingezet kan worden in uw organisatie, in aansluiting bij uw speciﬁeke vraag
of behoefte. Bij deze optie worden tot maximaal 4 coaches/begeleiders getraind en zij
kunnen gedurende een half jaar gebruik maken van ondersteuning in de regelmatig
gehouden online-vragenuren. Daarnaast geeft de 10-strippenkaart u recht op 1 dagdeel
begeleiding of advies, naar wens en in overleg in te zetten. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt
om coaches op locatie te begeleiden bij het spelen van het spel, maar kan ook in overleg
worden ingezet voor kleine maatwerkaanpassingen.
3. Pakket XL
Dit pakket geeft uw organisatie recht op deelname door 20 teams en het opleiden van een
onbeperkt aantal coaches gedurende de looptijd van 1 jaar. Binnen dat jaar kunt u het aantal
deelnemende teams uitbreiden tegen een gereduceerd tarief. Wij hebben met u een
persoonlijk intakegesprek en tot 3 evaluatiemomenten om er samen met u voor te zorgen dat
het programma zo effectief mogelijk wordt ingezet. Een vraag die we regelmatig tegenkomen
is bijvoorbeeld hoe het programma door de organisatie zo effectief mogelijk aangeboden kan
worden aan teams.Het abonnement geeft u tevens recht op 2 dagdelen advies of
ondersteuning in te zetten naar wens en in overleg. De coaches/begeleiders kunnen
gedurende een jaar onbeperkt gebruik maken van de online-vragenuren.

De verschillende opties en de bijbehorende prijzen zijn nogmaals samengevat in
onderstaand overzicht.

Prijzen
1 team
€ 950,-/team

Pakket L
€850,-/team

Pakket XL
€750/team

Aantal teams (max 15 personen per
team)

1

10

20

Opleiden begeleiders (Webinar)

1

4

Onbeperkt

Intake

x
x

x

Onderdeel

Uitgebreide intake
EvaluaHemomenten

1x

2x

3x

Vragenuurtje voor begeleiders (inbellen)

2x

6 maanden

Onbeperkt

1 dagdeel

2 dagdelen

€ 950,-

€ 8.500,-

€ 15.000,-

-

-

€ 600,-

Coachen bij OpvaPngenspel op locaHe,
In-company opleiding / begeleiding /
advies
(in overleg inzetbaar)
Kosten (excl. BTW)

Opties
Extra team (excl. BTW)

Voorwaarden
• Een team bestaat uit maximaal 15 personen. Het proces van meningsvorming en
afspraken maken is niet effectief in groepen die groter zijn dan 15 personen. Als een team
uit meer dan 15 personen bestaat dan wordt deze gesplitst en beschouwd als 2 teams.
De coach/begeleider van het team krijgt van ons dan aanvullende methoden om de
ervaring en resultaten van beide groepen bij elkaar te brengen tot 1 teamresultaat;
• Het gehele programma heeft een stevig veranderkundig fundament. Dat betekent dat alle
onderdelen van betekenis zijn om tot doorleefde en gedragen afspraken te komen en om
tot meer regie in het team te komen. Er kunnen dan ook geen losse onderdelen uit het
programma worden gevolgd of gekocht;
• Alle materialen die ter beschikking worden gesteld aan een team zijn uitsluitend bedoeld
om door dat team te worden gebruikt. Niets uit het programma mag worden gekopieerd,
gedeeld of anderszins worden verspreid of gebruikt.

Aanmelden
Aanmelden kan op elk gewenst moment via www.mariekewerkt.nl. Mocht je nog vragen
hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@MariekeWerkt.nl

We zien je graag terug bij ons Teamprogramma.
Met vriendelijke groet,
Het team van Marieke Werkt

