Verbindend samenwerken met managers en teams
Praktische aanpak voor de HR-partner in busisness
HR in de lijn is makkelijker gezegd dan gedaan. Doe jij als HR-adviseur mee bij de
ontwikkeling van een afdeling, fusie, afslanking, nieuwe systemen, ontwikkelen van
samenwerkingsverbanden? Managers / teams weten vaak onvoldoende wat je als HRadviseur te bieden hebt. Terwijl de toegevoegde waarde van HR essentieel is in deze
tijd van nieuwe samenwerkingsverbanden met de roep om participatie en cocreatie.
Hoe laat je in korte tijd zien dat jouw kennis en ervaring teams succesvoller maakt?
Krijg je tijd en ruimte of pak je die?
Met onze cursus “Verbindend samenwerken met managers en teams” maken HR-adviseurs
hun meerwaarde in samenwerkingsprocessen duidelijk zichtbaar.

Wat levert deze cursus je op?


Je zorgt voor aanzienlijke tijdwinst in gezamenlijke beeld- en besluitvorming.



Je verbindt de harde (prestatie) en zachte (gedrag) kant van samenwerken met elkaar.



Je stimuleert zichtbare cocreatie tijdens een gecontroleerde korte dialoog “Pitstop”



Je verbindt teamprestaties en noodzakelijk gedrag snel en inzichtelijk met elkaar.



Je maakt van leidinggevenden en medewerkers samenwerkers, doordat
samenwerken met jouw inbreng productiever en leuker wordt.



Je maakt de relatie tussen HR-advisering en succesvol samenwerken zichtbaar.

Programma opzet
Je scherpt je inzicht aan
Welke verbinding is er tussen het ontwikkelen van participatie, cocreatie, zelfsturing en
het bewust ontwikkelen van samenwerken? Waarom ziet de ene manager dit wel en de
andere niet? Wat maakt de HR-focus op het versterken van samenwerken zo belangrijk?
Je ervaart nieuwe mogelijkheden
Hoe helpt de opbrengstgerichte dialoog; de STAP-dialoog en het HR-managementspel
je om snel verbinding te maken? Hoe kan je de samenwerking met leidinggevenden en /
of groepen digitaal ondersteunen? Hoe vestig je in alle drukte toch de aandacht op
succesvol samenwerken? En ontwikkel je samenwerken tussen jou en leidinggevenden?
Je versterkt op een praktische wijze je eigen vermogen tot samenwerken
De STAP-dialoog is gebaseerd op het samen ophalen van wat er speelt en wat er nodig
is. Je kiest een leidinggevende om de werking van de STAP-daloog met de digitale
ondersteuning te ervaren. Verbinding is nodig, en die verbinding kun jij zo zijn. Niet door
een ‘softe’ tool in te zetten, maar door de concrete prestatie als uitgangspunt te nemen.
Samen verbinden jullie harde afspraken (output) en zachte afspraken (mentaliteit en
gedragsverandering). Jouw concrete hulp maakt samenwerken productiever.

HRM is verbinding.
Verbinding tussen mensen
is het cement van de organisatie.
Wil jij dat zijn?
Ervaar de voordelen die je meer HR-partner in business maken! Schrijf je hier in voor de
cursus “Verbindend samenwerken met managers en teams” of mail naar info@stapdialoog.nl
Duur: Twee keer één dag
Data: Kijk hier voor actuele data.
Locatie: Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel in Doorn
Kosten: € 1050,- p.p. exclusief btw, inclusief verblijfkosten en materiaalkosten
Begeleiding: Rob Beukema en John van Balen, twee ervaren HRD professionals

Wat zeggen anderen!
Lees hier wat o.a. Rob Vinke en
Mathieu Weggeman zeggen
over de STAP-dialoog.

www.stapdialoog.nl

Amersfoortseweg 96
info@stapdialoog.nl

3941 EP Doorn
0343 - 597710

