
Ons motto: 

Duurzame verandering naar gezond en veilig werken komt altijd van binnenuit! 

Duurzame gedragsverandering 
Omdat kennis alleen nooit genoeg is 

 

Weten hoe iets veilig, gezond of plezierig werkt is van groot belang. Een boek vol 

oplossingen maken kan dan een eerste stap zijn. Maar medewerkers oplossingen in de 

praktijk laten toepassen vraagt om veel meer. Dat vraagt om gedragsverandering. 

 

Omslag 

Kennis alleen is nooit genoeg voor een echte omslag. Als medewerkers en 

leidinggevenden effectiever en veiliger willen werken, zijn vrijwel altijd ook nieuwe of 

andere vaardigheden nodig. Hiervoor moeten de randvoorwaarden op orde zijn: 

 Krijgt de doelgroep voldoende gelegenheid het gewenste gedrag te vertonen? 

 Hoe groot is de ruimte om het ongewenste te blijven doen? 

 Hoe staat het überhaupt met de motivatie om te veranderen? 

 

Aanstekelijke aanpak 

Wij gaan voor gezond werk en doen dat altijd op een aanstekelijke manier. Zo brachten 

we in veel organisaties de leiding aan de leiding waar die verzuimde dat te doen. We 

lieten verzekeraars werkplezier zeker stellen. En we hielpen gehandicaptenorganisaties 

zoveel mogelijk mogelijkheden te benutten. Als u dat wilt, halen we al onze ervaring, 

inspiratie, methoden en enthousiasme uit de kast om in uw organisatie (of de 

organisaties in uw branche) het gewenste gedrag te realiseren. 

 

Onze visie: samen op weg 

Werken aan veilig, gezond en vitaal gedrag vraagt om verandering. De Goede Praktijk 

heeft veel ervaring met gedragsverandering in werksituaties en kiest voor cocreatie. 

Door van meet af aan samen met de gebruikers oplossingen te zoeken, te selecteren en 

te beschrijven, creëren we oplossingen die meteen herkenning en draagvlak geven. 

 

Duurzame oplossingen 

U zult versteld staan van uw eigen bedrijf. Medewerkers, leidinggevenden, staf en 

directie kunnen samen ieder doel qua veiligheid, werkplezier of gezond werken bereiken. 

Iedere organisatie heeft de sleutels tot duurzame oplossingen al op zak. Wij helpen ze te 

vinden, toe te passen én duurzaam te laten werken. 

 

Verandering van binnenuit 

Per opdracht stellen we een team van specialisten samen dat past bij uw vraag op het 

gebied van gedragsverandering. Op úw maat maken we een plan van aanpak, samen 

met mensen uit uw organisatie. De verandering komt altijd van binnenuit. Wij brengen 

visie, confrontatie, ondersteuning en doorzettingsvermogen. Zodat uw organisatie zelf 

duurzaam kan en wil veranderen. 



Ons motto: 

Duurzame verandering naar gezond en veilig werken komt altijd van binnenuit! 

Goede Praktijken 

 Werken aan ongewenst gedrag in verpleging en verzorging 

 Verzekeraars werken aan verandering met verbetercheck 

 Sonneborn stuurt op veilige samenwerking 

 

In de media 

 Maatwerktrainingen ondersteunen implementatie catalogus 

 Werknemer heeft invloed op werkplezier 

 Aan de slag met de arbocatalogus op de werkvloer 

 Drie basisstappen voor succesvolle implementatie 

 

Interesse? 

Neem contact met ons op, we maken graag ruimte voor u in onze agenda! 

 

De Goede Praktijk 

Pepijn Nicolas 

Zonnenburg 1 

3512 NL Utrecht 

Tel. (030) 267 66 48 

Fax (030) 267 66 49 

E: info@degoedepraktijk.nl 

www.degoedepraktijk.nl 

 

 

http://www.degoedepraktijk.nl/goedepraktijkennieuws.asp?dc=203
http://www.degoedepraktijk.nl/goedepraktijkennieuws.asp?dc=202
http://www.degoedepraktijk.nl/goedepraktijkennieuws.asp?dc=204
http://www.degoedepraktijk.nl/upload/file/ABM_11_03_LR_arbocatalogus.pdf
http://www.degoedepraktijk.nl/upload/file/ABM_11_01_verandermanagement.pdf
http://www.degoedepraktijk.nl/upload/file/ABM_10_LR%205_10_verandermanagement.pdf
http://www.degoedepraktijk.nl/upload/file/ArboMagazine_07_DEF_verandermanagement.pdf
http://www.degoedepraktijk.nl/contact.asp
mailto:info@degoedepraktijk.nl
http://www.degoedepraktijk.nl/

