
ZINCHECKER
Ontdek hoe zinvol rituelen kunnen zijn voor jouw organisatie. 

Kruis in de onderstaande lijst aan welke situaties je 

herkent in jouw werkcontext. Zijn dit er twee of meer? Dan 

heeft het zeker zin om ons uit te nodigen voor een gratis 

‘Rituelencheck’. 

Tijdens dit gesprek bekijken we hoe je met rituelen zin kunt 

maken en geven aan concrete situaties in jullie organisatie en 

ontvang je van ons tips waar je direct mee aan de slag kunt. 

  HERKEN JE DIT…  KRUIS AAN  

Wil jij weten hoe rituelen hierbij kunnen helpen? 

Meld je dan aan voor een gratis gesprek en maak je 

organisatie ‘Rituelen-proof’.

Wanneer je je opgeeft voor het Rituelencheck gesprek ontvang 
je ook automatisch onze inspiratiemails. Wil je deze liever niet 
ontvangen, schrijf je dan eenvoudig uit in de eerste email. 

   Veranderingen die vastlopen

   Je hebt behoefte aan nieuwe energie in je team(s)

   Je zoekt naar een manier om mijlpalen en suc-
cessen zichtbaar en voelbaar te maken in je 
organisatie

   Veel ziekte en uitval van collega’s

   Eilandjescultuur met ‘ieder voor zich’

   Medewerkers en teams die niet echt loskomen 
van een oude situatie

   Je wilt na een verandering samen bouwen aan 
een nieuwe cultuur

   Je bent op zoek naar een manier waarop 
veranderingen écht beklijven

   Geroddel bij het koffieapparaat

   Je zou willen dat medewerkers meer verbonden 
waren aan de organisatie

   Je zou willen dat er meer ruimte was voor 
menselijke emoties op het werk

   Je bent op zoek naar een nieuw gevoel van geza-
menlijkheid na een verandering of een reorganisatie

   Jullie rennen van project naar project zonder 
tussentijds stil te staan bij behaalde resultatenKIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 

WWW.DITHEEFTZIN.NL

http://www.ditheeftzin.nl
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