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PMOcvba is gespecialiseerd in Personeels- en Management Opleidingen voor winkels actief in de food en fashion retail. 
Onze kernwaarden zijn Praktijkgericht, op Maat van de klant en een Originele opleidings-methodiek. PMO is erkend 
opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Hierdoor genieten onze klanten van zeer interessante subsidiemogelijkheden.

PlezierScan - Plezier op het werk
WAT?

De Plezierscan is de eerste fase van de praktijkgerichte 

opleiding voor medewerkers en leidinggevende om het 

plezier op het werk te verhogen. Hoe kunnen we nu juist 

motivatie en plezier op het werk boosten, die zowel de 

klantentevredenheid, het absenteïsme en het verloop 

van uw personeel ten goede komt? In ‘the war for talent’ 

is het belangrijk om de juiste medewerkers te vinden en 

ook gemotiveerd te houden. De Tweede fase is het

PlezierPlan.

VOOR WIE?

Medewerkers en leidinggevende.

WAAR EN WANNEER?

Interactieve opleiding face 2 face met iedere  

medewerker afzonderlijk met praktische oefeningen, 

leuke tools en minimale theorie.

HOE?

Bij iedere deelnemer wordt een plezierscan genomen 

om te ontdekken

• waarom en hoe sterk de medewerker nu plezier 

ervaart op zijn werk en in zijn leven.

• wat er ontbreekt om zijn/haar plezier te verhogen 

op het werk.

• hoe hij/zij zelf zijn plezier naar een hoger niveau kan 

brengen op basis van 7 pleziertips.

De Plezierscan is een nulmeting. Na grondige analyse 

hiervan coacht de PlezierCoach de verantwoordelijken 

hoe er voor meer werkplezier kan gezorgd worden 

binnen de organisatie.

Volgende punten worden gemeten in de plezierscan:

• De Plezier-Score geeft aan hoe hoog is het 

werkplezier op een schaal van 0 tot en met 10.

• De Positieve Feedback-Score geeft aan hoe vaak 

medewerkers positieve feedback/complimenten 

ontvangen van hun verantwoordelijke/baas.

• De Net Promotor Score geeft aan hoe sterk 

medewerkers hun bedrijf aanraden als werkgever 

op een schaal van 0 tot 10.

EXTRA

Iedere organisatie krijgt zijn PlezierMuur op basis van al 

de Plezierslogans en foto’s van alle deelnemers.

DOOR WIE?

Een jarenlange ervaring als topman bij de HR groep USG 

People en als CEO van Unique Interim vijf maal verkozen 

tot “Best Employer”, maakt van Yvan een PMO trainer, 

gepassioneerd door mensen en hun drijfveren. Hij is een 

op en top motivatietrainer en zet zich 100% in om het 

plezier van medewerkers en bedrijfsleiders te verhogen. 
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