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Checklist 
 

In gesprek blijven met je werknemer.  
Hoe doe je dat? 
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In gesprek met je werknemers 

Kasgroeit heeft een checklist ontwikkelt, die bedrijven als leidraad kunnen gebruiken in 
de communicatie naar werknemers.  
 

Tip 1 Geef tussentijdse updates  

Kies ervoor om bijvoorbeeld maandelijks een update te geven per mail of tijdens een 
terugkerende team meeting. Vertel wat er speelt en waar de uitdagingen liggen binnen 

je organisatie.  
 

Tip 2 Verlaag de drempel om het gesprek aan te gaan  

Een goede relatie met je werknemers begint bij het verlagen van drempels. Wijs in deze 
tijd bijvoorbeeld een vaste collega aan waar werknemers bij terecht kunnen met vragen 
of hun zorgen kunnen delen. Door drempels te verlagen bied je ruimte om met elkaar in 
gesprek te gaan en zorg je voor verbondenheid met de organisatie.    
 

Tip 3 Betrek werknemers  

Betrokken werknemers willen graag helpen. Neem ze mee in de situatie en laat 

werknemers meedenken over eventuele oplossingen. Dit zorgt voor een wij-gevoel en 
wie weet een hele mooie oplossing!   
 

Tip 4 Bied perspectief  

Zit je in een rustige periode maar wil je je werknemers wel graag verbonden houden? 
Bied werknemers dan de mogelijkheid om aan de slag te gaan met hun eigen 
ontwikkeling. Er is nu tijd om hiermee aan de slag te gaan en geeft je werknemer een 
mooi doel. Werknemers zullen deze stap enorm waarderen, omdat zij hiermee ook 
gezien worden door de werkgever. 
 

Meer weten? 

Bekijk wat wij voor je kunnen betekenen rondom de energiecrisis op 
https://www.kasgroeit.nl/werkgevers/duurzame-inzetbaarheid/hulp-bij-energiecrisis   

https://www.kasgroeit.nl/werkgevers/duurzame-inzetbaarheid/hulp-bij-energiecrisis
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Kasgroeit  

Hulp bij werken, leren en ontwikkelen  

Kasgroeit adviseert over werken, leren en ontwikkelen in de glastuinbouw en is 
aanspreekpunt voor toekomstige en huidige werknemers & werkgevers. Kasgroeit is 
gesprekspartner en brengt bedrijven en studenten bij elkaar voor stages, helpt bij het 
invullen van vacatures, HR-beleid, loopbaanontwikkeling, scholing en leren op de 
werkplek.  Wij voeden de glastuinbouwsector met enthousiaste en vakkundige 
medewerkers, die werken in een prettige omgeving en in een goede relatie met hun 

werkgever.   

Ga naar www.kasgroeit.nl voor meer informatie.  

 

  

http://www.kasgroeit.nl/
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Louis Pasteurlaan 6 
2719 EE  Zoetermeer 
 

Meer weten? 
Wil je weten wat Kasgroeit nog meer voor je kan betekenen?  

kasgroeit.nl 


