Hoe manage je meer autonomie op de werkvloer?
Over toepassen van (meer) zelfsturing en zelforganisatie in uw bedrijfsorganisatie.
Over de onderwerpen ‘zelfsturing’ en ‘zelforganisatie’ is al een hele poos veel te doen. Waar gaat ’t precies
over? Hoe pak je ’t aan? Waar begin je? Om een goede start te maken heeft u de keuze uit 3 workshops:
•
Kennismaken met Zelfsturing en Zelforganisatie: Waar gaat ’t over en hoe pak je ’t aan?
•
Uw bedrijfsmetamorfose in eigen hand: Management van Zelfsturing en Zelforganisatie in Praktijk
•
Incompany: Management van Zelfsturing en Zelforganisatie in uw eigen Bedrijfspraktijk

Kennismaken met Zelfsturing en Zelforganisatie
Waar gaat ’t over en hoe pak je ‘t aan?
Deze workshop betreft een introductie in zelfsturing en zelforganisatie en ondersteunt uw afwegingen om
al dan niet met (meer) zelfsturing/zelforganisatie aan de slag te gaan. U verkrijgt inzicht in de
zelfsturingsaspecten en hoe deze te vertalen naar uw organisatie-praktijk. Informatief én interactief.
Aantal deelnemers maximaal 18.
Inhoud:

Wat bedoelen we nu precies met ‘zelfsturing’, ‘zelforganisatie’, ‘zelfmanagement’?
Historie: de ontwikkeling van het begrip ‘autonomie’ binnen de organisatie-context;
Wat heeft zelfsturing te maken met ‘motivatie’, ‘leiderschap’, ‘digitalisering’?
Voorbeelden van toepassingen van zelfsturing/zelforganisatie;
Hoe begin je met toepassen van (meer) zelfsturing/zelforganisatie in praktijk?

Data:

Donderdag 20 april, 14 september, 14 december 2017.

Tijd:

Welkom vanaf 13:30 uur, aanvang 14:00 uur, afronding 17:00 uur, borrel tot 17:30 uur.

Kosten:

E 95,- ex btw per deelnemer

Locatie:

Kerkweg 7, 3832 RH Leusden

Aanmelding:

Via het aanmeldformulier op de webpagina http://www.cvdpas.nl/workshops/

contact@cvdpas.nl
+ 31 6 11305180

HR-Companion BV
KvK: 30180580

BTW: NL8107.86.680.B01
IBAN: NL46 INGB 0009318370

Tuindorpweg 21 B
NL 3951 BD Maarn

Uw bedrijfsmetamorfose in eigen hand
Management van Zelfsturing en Zelforganisatie in Praktijk
De workshop 'Management van Zelfsturing en Zelforganisatie in Praktijk' betreft een zeer praktische
workshop, waarin u leert over de toepassing van zelfsturing/zelforganisatie in de bedrijfspraktijk. U gaat
met één of meerdere bedrijfscasussen aan de slag. U heeft de mogelijkheid uw eigen bedrijfscasus in te
brengen. U maakt kennis met een werkwijze die u leert om zelf (stapsgewijs) uw organisatie aan te passen,
met zoveel mogelijk betrokkenheid van uw eigen mensen. We werken met de inzichten over zelfsturing en
zelforganisatie zoals deze in de workshop ‘Kennismaken’ aan de orde komen. U krijgt advies voor het
vervolg in uw eigen bedrijfssituatie. Aantal deelnemers maximaal 12.
Inhoud:
•
U bent bekend met de begrippen 'zelfsturing' en 'zelforganisatie', en nu zou u graag met (meer)
zelfsturing/zelforganisatie in praktijk aan de slag gaan. Hoe pakt u dit aan? Waar begint u?
•
Wat is belangrijk om ’t tot een succes te maken? Hoe zorgt u ervoor dat ’t een succes blíjft?
•
U leert werken met ‘de verkenningsaanpak’: fase-gewijs van voorbereiden naar implementeren,
waarbij de fase van verkennen & ontwerpen het verschil gaat maken;
•
U leert hoe uw organisatie-ontwikkelingsproces zélf te doorlopen: uw bedrijfsmetaformose in
eigen hand.
Data:

Donderdag 22 juni, 16 november 2017.

Tijd:

Welkom vanaf 13:30 uur, aanvang 14:00 uur, afronding 17:00 uur, borrel tot 17:30 uur.

Kosten:

E 125,- ex btw per deelnemer

Locatie:

Kerkweg 7, 3832 RH Leusden

Aanmelding:

Via het aanmeldformulier op de webpagina http://www.cvdpas.nl/workshops/
Bij aanmelding graag aangeven of u uw eigen bedrijfscasus wenst in te brengen.

Incompany
Management van Zelfsturing en Zelforganisatie in uw eigen Bedrijfspraktijk
Deze workshop stemmen we af op uw bedrijf, uw doelstellingen en uw deelnemers. Uw bedrijf en uw
mogelijkheden voor zelfsturing/zelforganisatie staan centraal. In overleg bepalen we de inhoud en de duur
van de workshop.
Inhoud:
U heeft gehoord over zelfsturing en zelforganisatie en u bent nu nieuwsgierig naar wat (meer)
zelfsturing/zelforganisatie voor uw bedrijf kan betekenen. In deze workshop op een door u gekozen
locatie, voor uw eigen mensen, leggen we de accenten op de onderwerpen die bij u en uw bedrijf passen.
U kunt denken aan vragen zoals: Past (meer) autonomie op de werkvloer ook bij uw bedrijf? Wat zijn de
mogelijkheden, welke beperkingen? Als u ‘iets’ met zelfsturing/zelforganisatie zou wensen, hoe dan het
beste te beginnen? Welke stappen in welke volgorde? U krijgt de inhoud en de tools aangereikt die bij u en
uw bedrijf passen, precies wat u nodig heeft. De prijs voor de workshop is een afgesproken all-in tarief.
Contact:

Christianne van de Pas, tel. 06-11305180, email: contact@cvdpas.nl

contact@cvdpas.nl
+ 31 6 11305180

HR-Companion BV
KvK: 30180580

BTW: NL8107.86.680.B01
IBAN: NL46 INGB 0009318370

Tuindorpweg 21 B
NL 3951 BD Maarn

