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Yvan Dierckxsens

SCAN

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. 

CONTACT
wendy.labie@pmocvba.be - 02 212 26 51

Bart Persoon legt uit Waarom PMO en Werkbaar werk

PLEZIERSCAN

https://www.youtube.com/watch?v=TOYgLNFooto
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Deelnemer Brigitte legt waarom Plezier op het werk, werkt

Deelnemer Brigitte legt waarom Plezier op het werk, werkt

Meer dan 2500 deelnemers bij meer dan 125 bedrijven

WEBSITE http://www.plezierophetwerk.be/

https://www.youtube.com/watch?v=ivXZ4CFj0OU
http://www.plezierophetwerk.be/
https://www.youtube.com/watch?v=8xmxrvSxoVQ
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Yvan Dierckxsens

PLAN

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.

PlezierPlan - Plezier op het werk
WAT?
De PlezierPlan is de tweede fase van de praktijkgerichte 

opleiding voor medewerkers en leidinggevende om het 

plezier op 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 eerste fase is de 

Plezierscan, de nulmeting om te weten hoe hoog het 

plezier ligt in uw organisatie.

VOOR WIE?
Medewerkers en leidinggevende.

WAAR EN WANNEER?
Interactieve opleiding in groepjes van drie met iedere 

met praktische oefeningen, leuke tool: het PlezierSpel en 

minimale theorie.

HOE?
In deze interactieve workshop ontdekken de deelnemers 

aan de hand van het plezierspel:

• Wat de huidige gedragingen zijn binnen de 

organisatie die anderen plezier geven en hoe de 

deelnemers die gedragingen kunnen versterken.

• Wat de onprettige gedragingen zijn die tot 

frustraties leiden en hoe men daar best mee kunnen 

omgaan. 

Iedere deelnemer maakt dan een concreet Persoonlijk 

Plezier Plan om zijn plezier en het plezier van de anderen 

te verbeteren.

EXTRA
Iedere organisatie krijgt zijn Plezierdroom: De positieve 

visualisatie van wat iedere medewerker wenst om 

het werkplezier binnen de organisatie te verzekeren. 

Aan de hand hiervan coacht de PlezierCoach de 

verantwoordelijke om een concreet PlezierPlan op te 

stellen.

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 retailmedewerkers te verhogen.

CONTACT
wendy.labie@pmocvba.be - 02 212 26 51

PLEZIERPLAN
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Wendy Labie legt uit hoe ze  voor de vlotte administratieve afhandeling van de 
subsidie aanvraag zorgt

https://www.youtube.com/watch?v=wWzj1b6iNDo
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๏Ervaring als PMO trainer in het opleiden, coachen en 
inspireren van winkelpersoneel naar een hoger 
engagement.
๏ Werkdomein

๏ * Motivatie: hoe motiveer ik mezelf en mijn 
medewerkers?
๏ * Plezier op het werk, werkt : hoe vergroot ik het 
werkplezier van mijn medewerkers voor een hogere 
klantentevredenheid en minder verloop?
๏ * De kunst van het geven en krĳgen van feedback 
voor een maximale performantie en efficiëntie op de 
werkvloer
๏ Zĳn pluspunt? Zĳn jarenlange ervaring als 

succesvolle manager on the field en zĳn creativiteit 
inspireert mensen om concrete oplossingen te vinden. Yvan 

is erin geslaagd om zĳn bedrĳf vĳfmaal te plaatsen in top 10 van 
de beste werkgevers van België naast Torfs

Yvan’s Visie over personeel in retail:
Vele pluimen geven sterke vleugels

Studies hebben aangewezen dat de motivatie en het plezier op het werk van uw 
medewerkers een hoge impact hebben op dienstverlening, klantentevredenheid, innovatie, 
omzetgroei, vermindering van directe en indirecte kosten (absenteïsme, stress, diefstal..) 
en natuurlijk op de retentie van uw medewerkers.
Hoe kunnen we nu juist motivatie en plezier op het werk boosten, die zowel uw rentabiliteit 
als de uitstraling van uw winkel ten goede komt?
Hoe kan je een hecht team vormen waar iedereen elkaar helpt en een tandje besteekt als 
het nodig is en geen tijd verliest in geroddel?
Hoe kan je er voorzorgen dat je medewerkers iedere dag met een gemeende glimlach 
naar het werk komen?
Na meer dan 500 individuele pleziergesprekken gevoerd te hebben in de retail, hebben de 
medewerkers en de winkelverantwoordelijken mij de sleutels gegeven hoe dat werken met 
veel plezier kan en opbrengt.
Eén van de sleutels tot een hoger engagement is de kracht van de positieve feedback.
Geef iemand een pluim en hij krijgt vleugels is mijn slogan. Een krachtig en gratis recept 
waar echter vele medewerkers in de retail naar snakken.
Samen met jou en je team zorgen wij ervoor dat je winkel sterke vleugels krijgt. 
Gemotiveerde medewerkers zijn het kapitaal van uw winkel en de waarborg voor een 
immer weerkerende tevreden klant.
Samen met je team zorgen we ervoor dat de sfeer in de winkel aangenaam en efficient is, 
zodat de klantentevredenheid en de omzet stijgt.

WEBSITE http://www.plezierophetwerk.be/
NEEM CONTACT MET BART PERSOONS  bart.persoons@pmovzw.be

PLEZIER-COACH 
YVAN DIERCKXSENS

http://www.plezierophetwerk.be/

