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En hoe is het weer ook alweer?
Het weer en wat is er allemaal al over geschreven. Nederland schijnt een van de weinige
landen te zijn waar het weer een gebruikelijk dagelijks gespreksonderwerp is. Wat valt er dan
nog over te vertellen?
De afgelopen tijd heb ik nieuwe kennis opgedaan. In de winter had ik veel moeite om mijn
motivatie voor het hardlopen hoog te houden. Ik vond telkens wel weer een excuus in het
weer.
Met de zon hoog in de hemel en de groeiende temperatuur merk ik dat het hardlopen als
vanzelf beter lijkt te gaan. Ha, ik ben dus een mooi weerloper, of eigenlijk een warm
weerloper, want ik loop net zo lief in de regen als met de zon. Zouden er meer zijn zoals ik?

Mooi weer spelen?
Het mooie weer doet iets met de psyche. In de winter blijf ik als het kan fietsend naar mijn
werk. Om in de stad te komen, moet ik met een pont mee. In de winter zit iedereen binnen.
In de zomer echter, staan we massaal buiten. En als je dan kijkt naar die grote cruiseschepen
die voorbij komen, dan voel je elke dag alsof je even op vakantie bent.
De zon brengt nieuwe energie en nieuwe ideeën. Studies zijn in deze periode afgelopen. Er
wordt van baan gewisseld. Anderen beginnen voor de zomervakantie na te denken over ‘is
dit het nu, wil ik dit nog wel?’, om na de vakantie weer met frisse moede te beginnen. In
september-oktober zit voor de meeste van hen de sleur er al weer in. Een tweede golf van
baanverwisselingen breekt hierdoor aan.

Wat nu weer?
Zou het toch niet fantastisch zijn als werkgever als je grip krijgt op die golfbewegingen die
ieder jaar terugkeren. Zou het niet enorm veel kosten besparen als je al die wervings-en
selectiekosten kunt verminderen.
Als je toch maar eens wist wat er in jouw mensen omging….

Investeren in jouw personeel is het keyword. Investeren in human capital is de remedie.
Een voorbeeld, wat dacht je van een bewustwordingscongres voor jouw personeel? Of een
MD-traject aan die managers die jij graag in huis wilt houden en die je een investering waard
vindt. Of een coachingstraject aan de langdurige verzuimers om hen zo te begeleiden naar
een andere functie intern dan wel extern. Zo zijn er nog tal van mogelijkheden die ook jij
zou kunnen bedenken. Gécoaching kan jou hierbij op weg helpen door individuele coaching
te bieden, trainingen op maat en weet de weg naar andere mogelijkheden om jou doel te
laten bereiken. Neem even contact op voor de mogelijkheden of gewoon om even te sparren.
Veel creativiteit en innovatie toegewenst, een fijne zomer,
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Disclaimer
Dit nieuwsbulletin van Gécoaching stuur ik jou omdat ik je regelmatig op de hoogte wil houden van de
activiteiten van Gécoaching. Mocht je een ander hiermee ook willen verblijden, aarzel dan niet en stuur
‘m door (mijn dank hiervoor). Wil je liever geen G & Nieuws meer ontvangen of wil je reageren? Stuur
dan een mailtje naar: info@gecoaching.nl . Dank je wel voor jouw belangstelling.

