‘Zelfsturing’ en ‘zelforganisatie’: Waar gaat ’t precies over? Hoe pak je ’t aan? Wat zijn de next
steps? U kunt een (door)start maken met behulp van één van de volgende workshops:

1. Zelfsturing en zelforganisatie: waar gaat ’t over, hoe pak je ‘t aan?
Deze introductie-workshop ondersteunt uw afwegingen om al dan niet met (meer) zelfsturing of
zelforganisatie aan de slag te gaan. U verkrijgt inzicht in de zelfsturingsaspecten en hoe deze te
vertalen naar uw organisatie-praktijk. Informatief én interactief.
 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?

2. Praktisch vervolg: uw organisatie-aanpassing in eigen hand
U leert over de toepassing van zelfsturing/zelforganisatie in de bedrijfspraktijk. U gaat met één of
meerdere bedrijfscasussen aan de slag. U kunt uw eigen bedrijfscasus inbrengen. U leert om zelf
(stapsgewijs) uw organisatie aan te passen, met zoveel mogelijk betrokkenheid van uw eigen
mensen. U krijgt advies voor het vervolg in uw eigen bedrijfssituatie.
 'Zelfsturing' en 'zelforganisatie': 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
blijft?
 U leert werken met ‘de verkenningsaanpak’: fase-gewijs van voorbereiden naar
implementeren, waarbij verkennen & ontwerpen het verschil gaan maken;
 U leert uw organisatie-ontwikkelingsproces zélf te doorlopen.

3. Next steps in uw bedrijfspraktijk: wat is uw status quo, wat is uw ambitie?
Bij deze workshop staan uw doelstellingen en uw medewerkers centraal. We leggen de accenten
op de thema’s die voor uw organisatie actueel zijn. In overleg bepalen we inhoud en vorm van het
ontwikkelingsprogramma dat uw organisatie verder brengt.
 Wat zijn de (vervolg)mogelijkheden voor zelfsturing/zelforganisatie binnen uw
organisatie?
 Welke ‘roadmap’ past bij uw situatie en bij uw mensen?

Voor meer informatie en bespreking van de mogelijkheden: Christianne van de Pas,
M 06-11305180, E contact@cvdpas.nl
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