
INNI GROUP  .  Industrielaan 5  .  B-8501 Heule  .  T +32 56 36 32 11 .  info@innigroup.com  .  innigroup.com

• Maandag 21 september: 12u-13u

• Woensdag 23 september

• Vrijdag 25 september

• Dinsdag 22 september

• Donderdag 24 september

WEDSTRIJD !

[WEEK VAN HET
WERKGELUK]
21 – 25 september 2020

GRATIS LUNCHWEBINAR
“Wat is werkgeluk en waarom is het belangrijk?”

Schrijf u hier in voor het webinar 

https://inni-publishers.webinargeek.com/werkgeluk-why-how-what 

Op maandag kunt u een gratis webinar volgen van Griet Deca 
als kick-off van de Week van het Werkgeluk. Dit webinar helpt u 
ontdekken hoe u zich goed kan voelen in uw job en welk verschil 
u zélf kan maken. Verwacht u aan een webinar vol inspiratie en 
interactie waarbij u heel wat concrete tips krijgt!

LANCERING VAN HET NIEUWE BOEK VAN
GRIET DECA EN KIM HILGERT

https://www.innipublishers.com 

U kan het nieuwe boek van Griet Deca en Kim Hilgert bestellen via 
pre-order tijdens de Week van het Werkgeluk. 
Leuk extraatje: u ontvangt bij uw bestelling ook een gratis 
motivatiekit van INNI! In deze kit zitten posters, postkaartjes en 
bierviltjes om samen met uw collega’s uit te testen en zo tot meer 
werkgeluk te komen.

ONLINE INSPIRATION EVENT

https://weekvanhetwerkgeluk.be/inspiration-event/ 

U luistert tijdens het online inspiration event naar diverse 
experten uit binnen- en buitenland die hun ervaringen met 
werkgeluk delen. Het is een heel laagdrempelig event,  
waarbij u zelf ook in interactie kan gaan met de sprekers.  
Een aanrader!

GRATIS PODCAST
“Werkgeluk”

https://innipublishers.podbean.com 

Dinsdag bieden we een podcast aan van Griet Deca over 
Werkgeluk. Uit recent onderzoek (HIP-Consult, 2019) blijkt dat 
in ons land de index voor werkgeluk daalt ten opzichte van 
2017 en 2018. Belgische werknemers geven zichzelf een score 
van (slechts) 6,4/10. In deze podcast krijgt u tal van hands-on 
tips en adviezen om het werkgeluk van uzelf en uw collega’s te 
vergroten.

GRATIS WHITEPAPER
“Werkgeluk”

Alle tips uit de podcast ‘Werkgeluk’ van Griet Deca bundelen 
we in een overzichtelijke whitepaper. Handig om later alles nog 
eens na te lezen!

“Win een ticket voor het online inspiration event
  + een gratis motivatiekit”

Wens onze collega Rachel Retica van INNI publishers tijdens 
de Week van het Werkgeluk op een originele manier een goede 
morgen! 
De eerste drie originele inzendingen worden beloond met een 
ticket voor het online inspiration event én een gratis motivatie-
kit van INNI.  Uw originele wensen mag u mailen naar 
rachel.retica@innipublishers.com. 

Veel succes!
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https://innipublishers.podbean.com
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