Programma en locatie

Workshop Rituelen op het Werk
Voor ambitieuze teams in transitie

Er zijn twee mogelijkheden voor de Rituelen op het Werk workshop:
• Rituelen Totaal : 2 dagen (serieuze aanpak team ontwikkeling)
• Rituelen speeddate: 1 dag (lichtere aanpak voor een teamdag)

Voor organisaties in transitie staat veel
op het spel. Terwijl de verandering nodig
is kan er veel weerstand opkomen. Soms
komen teams dan in de knel.
Juist op deze momenten kunnen teams
veel profijt hebben van de magische en
verbindende kracht van rituelen. Het
geeft houvast en richting in de nieuwe
realiteit.
In de workshop vergroten we jullie
kennis over (de zin van) rituelen op het
werk. Jullie gaan aan de slag met het
vormgeven van praktisch toepasbare
rituelen die direct een zichtbare impact
hebben op jullie (organisatie) ambitie.
Wij maken op een geanimeerde en
veilige manier een wezenlijke transitie
mogelijk door gebruik te maken van
beproefde methodieken, zoals
‘appreciative inquiry’ voor generatieve
dialoog en geleide meditatie voor
innovatief zelfonderzoek.
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Ook langdurige trajecten behoren tot het aanbod. Een unieke locatie
kan zijn deel van het programma. Eigen locatie optioneel.
Vragen waarop de workshop antwoord geeft
• Hoe kan ik als opschalende start-up de
informele energie ‘behouden’?
• Hoe kunnen we na een fusie een nieuwe
identiteit creëren, gebruik makend van de
kwaliteiten van ieder team?
• Hoe wordt het team meer volwassen en hoe
maken we de sprong naar gedeeld
leiderschap?
Een horizon en beeld van ‘tussentijd’
Na afloop van deze team workshop hebben
jullie als team en individu nog meer zicht op hoe
van A naar B te komen. En is er een duidelijk
beeld van hoe de tussentijd in te richten. Als
team zijn jullie versterkt, en hebben zin om met
elkaar samen te werken.
Methodieken
De basis van onze werkmethode is ’appreciative
inquiry’. Dit is een vorm van actie-onderzoek die
mobiliseert om samen verandering en
vernieuwing vorm te geven. Wij staan voor een
positieve benadering om optimale impact te
genereren, maar schuwen schuringen niet.

Het ‘Rituelen op het Werk’ team
Wij zijn ervaren professionals op het gebied van
procesbegeleiding voor zowel directie als de werkvloer, met
achtergrond in antropologie, communicatie en leiderschaps- &
organisatie ontwikkeling. Specialisaties zijn teams in transitie en
het optimaal verbinden van ieders kwaliteiten. We zijn
doortastend, relativerend, effectief en ondersteunend aan
organisatie en mens.
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Wij zien ernaar uit jou of je team te leren kennen!

Aafke
van Sprundel

