Delen
Denken
Tanken
Programma 2017
Startbijeenkomst

Woensdag 11 januari

De aftrap met de groep die je dit jaar goed zult leren kennen. Op een bijzondere manier
zullen we tijdens deze bijeenkomst met elkaar kennismaken. We beginnen vroeger dan de
rest van het seizoen, namelijk om 14:00 uur en zullen de middag afsluiten met een diner.

Reguliere bijeenkomsten
Tijd: 15.30 – 19.30 uur inclusief diner en gelegenheid na afloop verder te praten.
Locatie: Regio Zwolle
Dag 1 - Slimme baas.

Woensdag 8 februari

Inzicht in je levenspad. Kennis van de persoonlijke kenmerken van slimme, succesvolle
mensen en de invloed daarvan op je levensloop.

Dag 2 - Normen en waarden.

Woensdag 8 maart

Onderzoek naar je eigen normen en waarden, en hoe deze vorm krijgen in je bedrijf en in je
persoonlijke leven.

Dag 3 - Contact en sparringpartners.

Woensdag 12 april

Inventariseren van de soorten contacten die je hebt, en wat deze contacten voor je
betekenen. Hoe organiseer je vervolgens waardevolle sparringpartners voor jezelf?

Dag 4 - Intervisie

Woensdag 10 mei

Kennismaking met een gestructureerde intervisiemethode, waarbij je aan de hand van een
concrete casus met en van elkaar leert.

Dag 5 - Gedeeld leiderschap

Woensdag 14 juni

De huidige tijd en maatschappij vragen nieuwe vormen van leiderschap. Aan de hand van een
inleiding op dit thema onderzoeken we, zowel door verdieping als door verbreding, wat onze
visie is op leiderschap en meer specifiek, op gedeeld leiderschap.

Voor meer informatie:

Rien Mook: info@mooklo.nl I 06 – 51 987 289 I www.mooklo.nl
Marga Spaanjaars: contact@hb-trainingen.nl I 06 – 51 642 662 I www.hb-trainingen.nl
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Dag 6 - Keuzeprogramma

Woensdag 13 september

Dag 7 - Keuzeprogramma

Woensdag 11 oktober

Dag 8 - Keuzeprogramma

Woensdag 8 november

Keuzeprogramma

In de loop van het jaar kiest de groep gezamenlijk uit onderstaand aanbod welke thema’s aan
bod komen op de 3 bijeenkomsten met keuzeprogramma. De werkwijze, middels een
inleiding en interactieve deelname zal gelijk zijn aan de voorgaande bijeenkomsten.

Verwachtingenmanagement bij delegeren en samenwerken

Inventariseren van je verwachtingen ten aanzien van jezelf en van anderen. Hoe ga je om met
een verschil in verwachtingen bij delegeren en samenwerken.

Een gouden randje

Tijdens deze bijeenkomst laat je elkaar meegenieten van iets waar je zelf veel plezier aan
beleeft. Ook sta je stil bij je energiegevers en energievreters. Geef je datgene wat bij jou past
voldoende ruimte in je leven?

Intervisie

Deze tweede intervisiebijeenkomst kan worden vormgegeven met dezelfde aanpak als de
eerste intervisiebijeenkomst. Uiteraard met een andere leerzame casus. Misschien ben je als
groep geïnteresseerd in een andere intervisievorm. Deze bijeenkomst biedt ook de
gelegenheid om gezamenlijk voor een andere methode te kiezen.

Maatschappelijk thema

Deze bijeenkomst biedt de gelegenheid voor verdieping en verbreding van een zelf
ingebracht maatschappelijk thema, waar de groep interesse voor heeft.

Keuze uit een thema op het gebied van leiderschapsontwikkeling, communicatie of
verdieping van een eerder thema.
De expertise van de trainers kan benut worden om een thema aan te bieden dat aansluit bij
de interesse van de groep.
De all-in kosten voor dit programma, inclusief eten en drinken bedragen € 2.150,- excl.21% BTW.

Voor meer informatie:

Rien Mook: info@mooklo.nl I 06 – 51 987 289 I www.mooklo.nl
Marga Spaanjaars: contact@hb-trainingen.nl I 06 – 51 642 662 I www.hb-trainingen.nl

