Topjaar
Dé online tool, die professionals en organisaties verder brengt

Werkplezier Scan | Topvorm Ontwikkelen | Team Feedback
Voor zelfsturing vanuit passie & slimmer, beter en leuker samenwerken

Topjaar is een initiatief van NieuwsteOrganiseren.nl

In topvorm komen en blijven
met een unieke online-ondersteuning
Topjaar.

Zo leuk kan continu werken aan de groei van alle medewerkers zijn!
De uitgebalanceerde en verfijnde Topjaar-applicatie is het resultaat van ruim zestien
jaar dagelijks werken aan de ontwikkeling van passie en bewustzijn van professionals.
We mochten samenwerken met duizenden mensen en daarvan hebben we veel geleerd.
Hierdoor hebben we gezien wat goed werkt en het beste daarvan hebben we opgenomen
in de Topjaar-applicatie (voor alle medewerkers). De naam is tevens een belofte..
Topjaar is een werkvorm die professionals gegarandeerd ondersteunt om hun topvorm helder
in beeld te hebben en om hier concreet naar te handelen. Er is goed over nagedacht. Topjaar
is gebaseerd op diepte-psychologie. Toch oogt het geheel aantrekkelijk, simpel en praktisch.
Precies zo wilden we het hebben, want alleen dan kunnen professionals met uiteenlopende
achtergronden en opleidingsniveau’s er vol enthousiasme en met succes gebruik van maken.
De werking van Topjaar kan je vergelijken met DNA. De opbouw van DNA is voor iedereen
hetzelfde, maar de uitkomst is per persoon uniek. Voor een topvorm geldt dat ook. Daar
zijn de volgende vijf onderwerpen onmisbaar voor: passie (drijfveren), focus (vooruitkijken),
voldoening (impact), energie (vitaliteit) en resultaat (effectiviteit). Aan de hand hiervan krijgen
professionals hun eigen topvorm helder in beeld en gaan ze daar veel meer naar handelen.

Wil je graag een demonstratie?
Bel gerust voor een afspraak
Martijn Raaijmakers: 06 - 21 204 403

De mooie opzet die we hiervoor gebruiken noemen we de Topjaar-portfolio. Het leuke is dat
iedereen aan de hand daarvan ook aan anderen kan presenteren wanneer ze in hun beste
doen zijn. Met andere woorden hoe hun topvorm eruit ziet en waar hun talent en potentieel
precies zit. Verder nodigt Topjaar uit om hier pro-actief naar te handelen. Daarvoor ontvangen
professionals elke week een inspirerende podcast (enkele minuten) met een praktische tip.
Topjaar bieden we aan met een jaarabonnement. Elke deelnemer krijgt een eigen account
en kan aan de hand daarvan instructievideo’s bekijken, inspirerende postcasts beluisteren,
mindfulness-oefeningen doen en makkelijk z’n eigen portfolio updaten met tekst en illustratiefoto’s. Topjaar is betaalbaar en kan voor allerlei doeleinden worden gebruikt: het bedrijfsbreed
benutten van talenten en potentieel, management development en loopbaanontwikkeling.
Alles wat je aandacht geeft groeit. Dit citaat brengt misschien nog wel ’t beste onder woorden
welke toegevoegde waarde Topjaar heeft. De applicatie is geen doel op zich. Echter samen
met echte aandacht, is Topjaar van onschatbare waarde voor professionals en organisaties!

Op een super inspirerende en toegankelijke manier een jaar lang aan je eigen topvorm werken:
Topjaar is er voor iedereen!

TEAM FEEDBACK
Online.

Najaar 2018 beschikbaar!

PORTFOLIO PLUS

WERKPLEZIER SCAN

Het talent en potentieel van alle
mensen vrijspelen en benutten

De mate van werkplezier van alle
medewerkers eenvoudig meten

€

95

/ jaar per medewerker

€

95

/ jaar per medewerker

In topvorm komen en blijven met een
unieke online ondersteuning. Zo leuk
kan werken aan de continue groei van
het succes van alle medewerkers zijn!

De werkplezier-beleving systematisch
verhogen dankzij grondig en op-maat
onderzoek onder alle medewerkers.
Zowel kwalitatief als kwantitatief.

✓ Persoonlijk en beveiligd account

✓ Anonimiteit gewaarborgd

✓ Visueel zeer aantrekkelijk format

✓ Mix van kwalitatief en kwantitatief

✓ Eenvoudig en gebruikersvriendelijk

✓ Meerdere keren per jaar herhaalbaar

✓ Duidelijke en inspirerende filmpjes

✓ Top 25 tot 100 vragen op-maat gekozen

✓ Eigen foto’s uploaden en teksten updaten

✓ Eenvoudig en gebruikersvriendelijk

✓ Mindfulness-oefeningen

✓ Gave opzet met eigen intro-filmpje

✓ Presentatie functionaliteit

✓ Direct toegevoegde waarde associatie

✓ Wekelijkse podcast met waardevolle tip

✓ Kraakheldere en duidelijke rapportage

✓ Klant-ondersteuning via mail en telefoon

✓ Aanzet tot acties en terugkoppeling

COMBI AANBOD
De portfolio plus als de werkplezier
scan gebruiken voor ieders topvorm

€

149

/ jaar per medewerker

