“Werkgeluk ontstaat

vooral uit het goed
identificeren
én gebruikmaken van
ieders sterke kanten.”
Wie is Amplitia?
Amplitia is opgericht door Edmée Verstraelen en Daniëlle Klerken. Met onze
uitgebreide achtergrond in het bedrijfsleven vullen en voelen wij elkaar goed
aan. Onze kennis op het gebied van Human Resource Management, Arbeidsen organisatiepsychologie en Leiderschap biedt de meest recente inzichten
in de complexe materie van Cultuurverandering, Duurzame Inzetbaarheid en
Human Being Management. Hiermee zijn wij in staat een totaalconcept te leveren.
Welke competenties passen écht bij jou?
Amplitia coacht medewerkers, teams en organisaties om werk te maken
van evenwicht. Wij helpen burn-out de wereld uit door organisaties te
inspireren hun mensen centraal te stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat als
organisaties hun medewerkers duurzaam inzetten zowel bedrijven als
werknemers daar de vruchten van plukken. Duurzame inzetbaarheid staat voor
ons gelijk aan werkgeluk!
Organisaties | teams | medewerkers
Op organisatieniveau draait het om win-win. Wij tonen de potentiële Return on
Investment aan met een wetenschappelijk onderbouwde kosten-batenanalyse,
adviseren over toe te passen interventies en helpen de organisatie om amplitie te
verankeren in beleid van A tot Z. De balans tussen mens en resultaat staat
centraal.
Teamontwikkeling begeleiden we veelal door het creëren van teambewustzijn. In
teambuildingsactiviteiten, workshops of presentaties faciliteren we teamleden
elkaar op een andere manier te leren kennen en zodoende een effectieve
samenwerking te bevorderen. We maken gebruik van diverse evidence-based
methodieken waarbij ook teamopbouw en de juiste persoon op de juiste plaats een
sleutelrol speelt.
Individuele medewerkers en leiders coachen we op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling. Wij bieden hen inzicht in onbewuste drijfveren, gedragspatronen,
energievreters en -gevers, leer-, communicatie- en leiderschapsstijl. Ook
loopbaanadvies kan onderdeel zijn van zo’n individueel traject.

Samen | Passie | Authentiek
Amplitia hecht veel waarde
aan samenwerking. Passie en
authenticiteit zijn onze drijfveren.
Passie
Omdat we geloven dat werk moet
aansluiten bij jouw waarden en
drijfveren. Wij leveren alleen
diensten waarvan we zeker
weten dat ze waarde toevoegen:
aan het leven van een
medewerker, aan de sfeer binnen
een team en aan de kracht van
een bedrijf.
Samen
Omdat wij het belangrijk vinden
dat jij ons en wij jou kennen.
Weten wij de oplossing niet, dan
hebben we een groot netwerk
van professionals om ons heen.
Authentiek
Omdat we graag laten zien dat
optimale resultaten ontstaan
als je functioneert vanuit je
natuurlijke kracht, in oprechte
connectie met je collega’s en de
waarden van de organisatie.
“Met het creëren van een positieve
werksituatie zorg je ervoor dat er een
flow ontstaat waarbij bevlogenheid,
vitaliteit en welbevinden een centrale
rol spelen.”
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