“Ik ben een kei in mijn vak, maar toch word ik niet gehoord. Dat is niet eerlijk!”

Vaak werk je in de ‘waan van de dag’ en ontbreekt tijd om de passende strategie te
ontwikkelen, wordt communicatie ad hoc en niet in het belang van de organisatie. Voor je
het weet, hol je achter de feiten aan en ben je een doorgeefluik. Dit ligt niet aan je
kwaliteiten als adviseur! Dit ligt aan de ontwikkeling van het vak, de verhoudingen binnen
de organisatie en je eigen doen en laten. Dat is op te lossen. Ook jij kunt de obstakels
overwinnen, die tot nu toe voorkomen dat jij je vak uitoefent.
Jij kunt, als communicatieadviseur, je positie pakken. Elkaar durven aanspreken op gedrag
en verantwoordelijkheid nemen is cruciaal. Durven je nek uit te steken. Met flair, passie
en doorzettingsvermogen durven om zichtbaar te zijn. Elke dag weer.
Wil jij je vakmanschap goed inzetten en gehoord worden als strategisch partner zonder
jezelf tekort te doen? Schrijf je dan in voor de workshop.

Wat gaan we doen
Samen gaan we aan de slag met jouw praktijk. Jij ontdekt stapsgewijs welke blokkades je
tegenkomt en vooral hoe je ze uit de weg kunt ruimen. De volgende vragen worden
beantwoord:


Wat kom ik tegen in mijn werk?



Hoe ervaar ik daarin de dynamiek van de organisatie waar ik in of voor werk?



Hoe kan ik hier op een andere manier (systemisch) tegenaan kijken?



Wat betekent dit voor mij, en wat kan ik daar zelf aan doen (persoonlijk leiderschap)?



Hoe werk ik hieraan, samen met gelijkgestemden?



Hoe zet ik mijn kennis en ervaring echt in voor de organisatie?

Tijdens de eerste workshopdag ontdekken we een aantal blokkades. Je krijgt de kans om
je eigen onderzoek te doen en blokkades op te lossen. Gelouterd met dit inzicht,
onderzoek je een maand lang of je nog tegen zaken aanloopt. In de tweede workshopdag
maken we met die ervaringen een verdiepingsslag. Tenslotte besteden we aandacht aan
hoe jij kunt stralen en lef en leiderschap kunt tonen.
Kortom, je ontdekt hoe jij, met al je talenten, de organisatie het beste bedient.
Resultaat
Je hebt belangrijke gewoonten en denkbeelden die jou belemmeren gezien en ontkracht.


Je durft jezelf te zijn,



je kunt je vakmanschap inzetten en



je wordt geaccepteerd als strategisch partner.

Begeleiders
Pien Wils, ervaren communicatieadviseur en manager. Pien is een rustige, to-the-point
begeleider. Gepokt en gemazeld in het oplossen van blokkades.
Hetteke Videler, interimmanager, communicatieadviseur bij overheden en in culturele
instellingen. Hetteke is enthousiast, een doorvrager en durft haar vinger op zere plek te
leggen.

Praktische informatie:
donderdag 28 september

Maximaal 12 deelnemers

donderdag 2 november
Van 9.30 – 17.00 uur

€ 449,- excl. BTW

incl. koffie, thee, lunches en
AD 1913, Renkum

studiematerialen.

Schrijf je in door een mail te sturen naar pien@wilspracht.nl of hetteke@in-vuur-en-vlam.nl
Meer informatie nodig? Bel (of mail) naar Pien (06 285 616 98) of naar Hetteke (06 239 687 22)
NB Opleidingskosten zijn aftrekbaar! Kijk op www.belastingdienst.nl.
Deze workshop kan ook in-company worden verzorgd. Neem daarvoor contact op met Pien of Hetteke

