
tevredenheid Casca medewerkers
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Waarom zijn jullie zo tevreden?
• Een fijn team waarin ik me thuisvoel
• Vrijheid in de invulling van het werk
• Ze voelen zich gewaardeerd door Casca 
• Aandacht voor de ontwikkeling van kinderen
• Eigen verantwoordelijkheid & uitdaging

Minder leuk?
• Werkdruk door administratie & tekort arbeidskrachten 
• Overleggen buiten reguliere werktijd
• Samenwerking op locatie of tussen locaties mist soms 

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Opleidingsmogelijkheden
Leidinggevende
Groepssamenwerking
Samenwerking & communicatie organisatie 

Pedagogisch Medewerkers

grootste aandachtspunten 

• Hogere werkdruk
• Vitaliteit & persoonlijke ontwikkeling
• Samenwerking & verbinding
• Arbeidsvoorwaarden

Waarom zijn jullie zo tevreden?
• Hier kan ik zorg dragen voor medewerkers
• Medewerkers verder helpen in hun ontwikkeling
• Vrijheid 
• Verantwoordelijkheid en afwisseling in het werk

Minder leuk?
• Werkdruk
• Opeens moeten schakelen en mijn werk niet afkrijgen
• Samenwerking in team en communicatie met locaties 

kan beter 

Kantoor & leidinggevenden



Casca Medewerkers Werkgeluk:
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Mindfullness & meditatie Vital iteit (slapen, voeding, beweging)

Timemanagement & werk/ pr ivé balans (Pedagogische) coaching

Je eigen talenten ontdekken

Mindfulness & meditatie
Vitaliteit (slapen/ voeding, beweging)
Timemanagement & werk/prive balans
(Pedagogische) coaching
Je eigen talenten ontdekken

Met wat voor workshop kunnen we jullie geluk verhogen?

Hoe kan het nog beter?
• Teambuilding
• Meer waardering aan elkaar geven
• Luisteren naar elkaars feedback

Wat vinden jullie van de nieuwe visie van Casca?
Casca is er voor de verbinding in Heemstede, tussen jong en oud, tussen 
medewerkers en ouders, ouders onderling en kinderen onderling. Van oudsher 
zijn we een welzijnsorganisatie en alhoewel de structuur veranderd is, zijn 
we in karakter en in visie dit nog steeds. Alle winst gaat direct weer terug 
naar onze belangrijkste mensen: kinderen, medewerkers en ouders. We zorgen 
voor ze zodat ze zich fijn voelen, zichzelf kunnen zijn of misschien wel meer 
worden. Welzijn gaat ook om de omgeving. Ook daar zorgen we bewust voor, 
zodat de toekomstige generatie ook een fijne wereld heeft om in te leven.

• Betrokken & Persoonlijk
• Verbinding & Samenwerken
• Respect
• Communicatie (luisteren & begrip)
• Enthousiast & opgewekt
• Deskunding

Deze waarden vinden jullie belangrijk


