De reis naar meesterschap
Een inspirerend traject voor medewerkers met waardevolle bagage
Hoe begeleidt u uw oudere en ervaren medewerkers in hun volgende stap?
Hoe versterkt u vitaliteit?
En benut u de waarde van de medewerkers optimaal voor uw organisatie?
Wij bieden een traject, gericht op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de meer ervaren werknemers. Zodat zij
vol inspiratie en trots hun bijdrage kunnen blijven leveren.
Organisaties veranderen in een razendsnel tempo. Het werk ziet er tegenwoordig compleet anders uit. Veel functies
gaan verdwijnen of worden ingrijpend veranderd. Wie kan dit nog bijbenen? Jonge mensen hebben geleerd snel te
veranderen. Oudere ervaren medewerkers hebben vaak het gevoel dat ze uitgerangeerd zijn.
Niets is minder waar! Ervaren medewerkers bezitten unieke bagage; levenservaring. Daarnaast beschikken ze over
vaardigheden die jongere medewerkers niet bezitten. Bovendien blijken ze perfect te matchen met de lichting die
momenteel de arbeidsmarkt instroomt. U kunt deze ervaring en vaardigheden optimaal benutten door uw
medewerker een traject te bieden, gericht op een diepe laag van leren en ontwikkelen. Medewerkers komen weer in
hun kracht te staan. Met meer zelfvertrouwen en trots op wat ze te bieden hebben, voegen ze nieuwe waarde toe
aan een nieuwe werkelijkheid in een nieuwe werkomgeving. Een reis vol oefening, samenwerking, reflectie en
diepgang, met als afsluiting een persoonlijke missie en een actieplan.
Het resultaat?
Een betrokken en geïnspireerde medewerker die zijn waarde ervaart, bijdraagt aan een nieuwe werkelijkheid en
daarmee zijn rol als ‘meester’ oppakt in uw organisatie!
Traject
Het traject bestaat uit zes blokken, afgewisseld met intervisie-bijeenkomsten en coaching. We starten het traject
met een intakegesprek. Elk blok bestaat uit een 1e dag van drie dagdelen en een 2e dag van een dagdeel. Ieder blok
wordt afgesloten met een praktijk-opdracht.
Blok 1. Je persoonlijke en professionele levenslijn
In dit blok staat individueel bewustzijn centraal, we leggen de focus op jezelf. We maken een pas op de plaats.
Blikken terug om vooruit te kunnen. We werken een persoonlijke en een professionele levenslijn uit.
Blok 2. Open en creatief samenwerken vanuit meesterschap
Dit blok is gericht op jouw unieke toegevoegde waarde in je omgeving. Een verkenning van je eigen meesterschap.
Blok 3. Effectief omgaan met lastige situaties
We behandelen de context van lastige situaties en de dynamiek van de groep of het team; Wat speelt er zoal in
groepen? Op een vaak onbewust niveau? En hoe krijg je hier zicht op?
Blok 4. Zicht op je hogere doel
In dit blok werken we met ieders kernwaarden en werken we toe naar je eigen persoonlijke missie.
Blok 5. Een eigen plek innemen
In dit blok richten we ons op organisatieculturen. En hoe we ons hiertoe verhouden. Wat voor type organisatie is die
van jou? En hoe neem en krijg jij hierin je plek?
Blok 6. Meesterproef: je eigen reisplan
Nu je helder hebt welke bagage je hebt, in welke fase je zit, en zicht hebt op kwaliteiten, kernwaarden, unieke
bijdrage, hogere doel en je eigen meesterschap, maak je een plan. Een concreet actieplan om je missie te realiseren
en je organisatie verder te helpen.
Iedere deelnemer heeft drie consultatie-gesprekken met een van de begeleiders.

Voor wie?
Het traject is bedoeld voor medewerkers met vele jaren bedrijfservaring die zich verder willen ontwikkelen als
meester.
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Locatie
De Terp van Hellouw
Waalbandijk 57
4174 GP Hellouw

Uw investering
Uw investering voor dit traject is € 6000,- per deelnemer, inclusief koffie/thee en lunch (en exclusief diner,
overnachting in B&B en 21% BTW). We bieden dit programma ook op maat en in-company. In dat geval komen we
een passend tarief met u overeen.
Proeven
Kennismaken met ons en onze werkwijze kan in een workshop. We vertellen u hierin over recent onderzoek naar
ontwikkeling van potentieel. Onder andere van Kohlrieser, Goleman, Rock en Bontekoning. Dit gedachtengoed
betekent een doorbraak in het denken over ontwikkeling. Deelnemers gaan ontdekken welke enorme
groeimogelijkheden ze hebben! We vertellen u graag over de mogelijkheden.
Informatie
Voor meer informatie, ook over trajecten op maat of in-company, kunt u een mail sturen aan: info@opvollekracht.nl. Of bel met Leo Kind: 06-20958920.
Onze website: www.op-vollekracht.nl.
Volle Kracht
Volle Kracht is een coöperatie van professionals in het begeleiden van leiders en medewerkers. Wij hebben
tientallen jaren ervaring in het stimuleren van ontwikkeling van mensen in bedrijfsleven en overheid.
Graag tot ziens,
Henk ten Horn, Jacobien Geuze, Jolien Geursen en Leo Kind

