Voorstelling voor bedrijven

’Heb ik even geluk!’
Wil je als bedrijf meer werkgeluk voor jullie mensen, wetende dat het dan
nog beter gaat? Of zoek je gewoon een bijzonder event voor jullie
managers en/of medewerkers? Boek dan nu de humoristische voorstelling
‘Heb ik even geluk!’. Over meer plezier op het werk.

Waar gaat het over?

Deze solovoorstelling van Ewald van Kouwen,
aanvoerder van de beweging Positief Coachen,
gaat erover dat er bij bedrijven gek genoeg
best veel negativiteit is. Denk bijvoorbeeld aan:
- medewerkers die klagen zonder zelf met ideeën
te komen of al oordelen zonder eerst een vraag te
stellen;
- leidinggevenden die – onder spanning of bij
irritatie of vermoeidheid – toch de neiging krijgen
om vooral te kijken naar wat er niet goed gaat
(en maar te hameren op resultaten).

Waarom is het zo belangrijk?

Een positief klimaat is een zeer actueel en urgent
thema in het bedrijfsleven. Want in zo’n klimaat
neemt de medewerker-tevredenheid toe. Ook is de
kans aantoonbaar groter dat:
- de targets worden gehaald;
- talentvolle mensen graag bij jullie willen blijven
of naar jullie willen komen;
- er minder incidenten zijn.

Wat is het verhaal?

Bij het bedrijf waar Maarten werkt, draait een project om te zorgen dat iedereen meer plezier krijgt op het
werk. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig!
De directeur heeft het besloten, maar het moet wel op zijn manier. De manager van de afdeling denkt zelf dat ze
een goede leidinggevende is, maar trapt in alle valkuilen. En de directe collega’s lopen maar te klagen.
Uiteindelijk doen allen toch mee. Maar het gaat de een gemakkelijker af dan de ander…

Waar wordt het gehouden?

Wij bouwen met zwarte theaterdoeken, toneelpots en professionele geluidsversterking een ruimte in jullie pand
om tot een theatertje! Maar de voorstelling kan ook in een schouwburg plaatsvinden.

Voor wie is het?

De voorstelling is voor iederéén bij het bedrijf! Bijvoorbeeld voor de managers. Of voor het hele personeel.
(Ook leuk en interessant voor de partners van jullie medewerkers en voor de relaties van het bedrijf.)

Wat maakt ‘t onderscheidend?

- Zeer actueel en urgent thema (verwerkt in een professionele theaterproductie).
- Het toneelspel zorgt dat mensen het ‘in hun buik voelen’ in plaats van slechts ‘in hun hoofd begrijpen’.
- Wij zorgen met onze toneelspots e.d. voor een heuse theatersfeer.
- De acteur is tevens de inhoudsdeskundige en kan na afloop met het publiek in gesprek.
- De voorstellingen van de stichting Positief Coachen zijn al tien jaar bewezen succesvol.
En je steunt meteen het maatschappelijk project Positief Coachen!

Hoe lang duurt het?

De voorstelling duurt 75 minuten (zonder pauze).

Wat zijn de reacties?

’Heel herkenbaar!’. ‘Zo grappig!’. Kijk voor referenties op onze site.

En na de voorstelling?

- Na afloop van de voorstelling kun je voor slechts vijf euro het
gelijknamige boekje kopen, met de tips uit de voorstelling.
- Na de voorstelling krijg je - als je dat wilt - een jaar lang regelmatig een
kort filmpje in de mail. Zodat je er steeds weer aan herinnerd wordt!
Mogelijk vindt het plaats in het kader van een project bij het bedrijf.

Heb je interesse?

Neem dan contact op met Ewald van Kouwen van de stichting Positief
Coachen: telefoon 06 - 122 677 24, e-mail ewald@positiefcoachen.nl.

Waar vind je meer info?

Kijk voor de trailer, foto’s, referenties, etc. op www.positiefcoachen.nl.

