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Have you already found your  
burning yes?

Het Nieuwe Werken is voor velen de ideale manier 
om flexibel om te springen met tijd & locatie en 
balans te brengen in professionele en persoonlijke 
verantwoordelijkheden. De keerzijde van de medaille 
is de vervagende grens tussen werk en privé. Dit 
gecombineerd met  een  voortdurende instroom aan 
informatie resulteert soms in een mentale druk. Heel 
wat factoren die kunnen bijdragen tot een toenemend 
gevoel van onzekerheid, het niet meer in controle zijn 
en geleefd te worden om toch maar te beantwoorden 
aan het “sociaal” ideaalbeeld van de perfecte 
werknemer, partner, vader/moeder …
Het ‘Burning Yes’, project ligt aan de basis voor een 
hernieuwde bedrijfscultuur waarin werknemers een 
kader wordt aangeboden dat hen kan helpen om de 
juiste keuzes te maken. Door bewust los te laten, ‘nee’ 
te durven zeggen en te kiezen voor je passies, ga 
je gezond om met tijdsdruk en krijg je meer kwaliteit 
zowel in werk als privé. 
We werkten het programma uit op basis van het model 
van Franklin Covey: The 5 choices to extraordinary 

productivity. Het is een combinatie van theorie, 
oefeningen en de uitwisseling van ervaringen. Het 
programma wordt volledig gedragen door een 
groep van gecertifieerde medewerkers – dit laat 
toe om de theorie op een nog relevantere manier te 
brengen en te onderbouwen met Microsoft-specifieke 
voorbeelden en ervaringen. Intussen heeft ongeveer 
85% van de medewerkers de sessies gevolgd.
We volgen het Burning Yes-project ook actief op, 
bijvoorbeeld door elke week ‘tips en tricks’ te sturen 
en door te werken met buddy’s, ‘best practices’ en 
overlegmomenten. Zo zullen deze inzichten echt deel 
gaan uitmaken van onze bedrijfscultuur. Er werd dus 
bewust gekozen voor een bottom-up approach, wat 
onmiddellijk een breed draagvlak creerde.

Over Microsoft
Microsoft beoogt om uw leefwereld aangenamer te 
maken, uw werk beter te organiseren en in contact 
te komen met vrienden, collega’s en de ganse 
wereld daarbuiten. Al onze 270 medewerkers zijn 
gefascineerd door het vinden van oplossingen om 
uw aspiraties en dromen helpen waar te maken. Het 
potentieel dat we kunnen realiseren is onbeperkt, 
want de menselijke verbeelding kent geen grenzen. 
Dat idee ligt aan de basis van Microsofts software en 
inspireert ons bij alles wat we doen. Uw dromen zijn 
onze drijfveer; uw mogelijkheden, onze motor.
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