Betrokken bij een veranderende organisatie
Dé Training voor medewerkers die invloed willen op hun organisatie die
constant in verandering is.
Werk je als medewerker in een organisatie die voortdurend veranderd? Is het voor jou niet duidelijk
waarom? Wordt de verandering vooral over je uitgestort? Verminderd dit je plezier en energie om je werk
te doen? Hoe fijn zou het zijn als je invloed kan uitoefenen op deze verandering? Als je stem gehoord
wordt? En het je weer meer energie geeft, zodat je nu en in de toekomst met vertrouwen naar je werk
gaat? De training ‘Betrokken bij een veranderende organisatie’ geeft je handvatten om dit te realiseren.
Helaas zie je dat medewerkers vaak onvoldoende betrokken worden in een verandering. Dat het ontwerp
van de verandering niet in de praktijk werkt. Niemand heeft uitgelegd dat de spelregels (verwachtingen
van jou) zijn veranderd. Als medewerkers kun je hier invloed op uitoefenen. Dit verzekerd je van plezier in
je werk nu en in de toekomst! Daarnaast vergroot je het succes van de organisatie.
Welke vragen behandelen we in de training?
• Wat is betrokkenheid eigenlijk? Hoe herken je het?
• Hoe maak je betrokkenheid tastbaar/ meetbaar
voor jezelf?
• Hoe kun je jouw invloed vergroten?
• Welke gesprekstechnieken zijn effectief om je
mening te laten horen?

Workshop 2019:

“Geeft een krachtig gevoel
om meer invloed uit te
kunnen oefenen!”

Na deze training ga je anders kijken naar je eigen kracht in een verandering. Met extra inzichten en
instrumenten ben je succesvoller in het behouden van je werkplezier in een veranderende organisatie.
Ben je op zoek naar hoe je werk leuk kan blijven in roerige tijden? Dan is deze training iets voor jou!
Programma van de dag:
• Intro en kennismaking
• De vijf drivers van betrokkenheid
• Oefening: reflectie op je betrokkenheid bij verandering
• De veranderaanpak: van organisatie gericht naar
medewerker gericht
• Het belang van persoonlijk contact in een verandering
• Oefening: het helden model in de praktijk
• De 5 gouden regels van betrokkenheid in veranderingen
• Het vergroten van invloed en gesprekstechnieken
• Oefening: gesprekstechnieken in de praktijk
• En hoe verder? Wat je nog meer kunt doen!

Masterclass april 2019:

“Interactief en veel fun.
Verandering kleiner maken door
je blik te verbreden”

Deze 1-daagse training wordt in overleg gegeven op uw locatie. De kosten voor deze training zijn 500 euro
p.p. exclusief BTW. Aanmelden kan via mauricevankats@signific.nl of bel Maurice 06-15520747.

