workshop

Pak je Rol!
maak werk van jezelf
voor YOUNG
PROFESSIONALS

Het opnemen van je professionele rol: makkelijker
gezegd dan gedaan. Het is in de praktijk soms flink
lastig…

‘Ik vind het erg moeilijk
om een effectieve
bijdrage te leveren; het
lijkt dan alsof ik een plek
voor mezelf moet
veroveren. Dit maakt me
zo onzeker’

‘Mijn leidinggevende
geeft me een opdracht,
maar ik krijg het dan niet
voor elkaar. Onderweg
word ik door anderen
gewoon buitenspel
gezet. Dat frustreert
me!`

‘Al die petten opzetten
voelt vaak als een vorm
van koorddansen. Ik
merk dat het voor
anderen ook niet altijd
duidelijk is. Hoe pak ik
dit nu aan?’

‘Vanuit mijn toetsende rol
moet ik regelmatig
verzoeken afwijzen.
Maar dit wordt dan vaak
zo persoonlijk opgevat.
Ik doe toch gewoon mijn
werk?’

‘Ze maken me gek! Ik
rapporteer aan twee
managers en ze
hebben in de praktijk
een totaal verschillende
opvatting over de
aanpak!’

Rolonduidelijkheid heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de
prestatie van de medewerker, maar ook voor zijn of haar welzijn.

Maar het kan óók anders!

Voor wie is deze workshop?
Voor Young Professionals
De huidige organisatievormen zijn complexe
samenwerkingsverbanden. De manier waarop
je als medewerker duidelijk je rol vervult werkt
door in efficiëntie, kwaliteit en weerbaarheid.
Hoe ga je om met rolonduidelijkheid of
rolconflicten? Hoe kun je een rol vervullen
vanuit kracht en eigenheid? Hoe beweeg je
soepel binnen het krachtenveld van de
organisatie? Hoe voorkom je missers?
Allemaal vragen die in deze workshop
uitgebreid aan bod komen. Een enerverende
dag met direct toepasbare inzichten!

Opbouw van het programma
Opbrengsten
Aan de hand van een persoonlijke casus:

Met deze workshop grip op je rol
Je leert kijken naar je eigen rol en positie in het
krachtenveld van de organisatie én hoe daar naar te
handelen. Rolbewustzijn is het doorzien van je eigen
bijdrage in relatie tot anderen. Daarmee efficiënter en
weerbaarder opereren in je werkomgeving.
 Ontdek de valkuilen in rolvervulling
 Begrijp je rollen en posities in het krachtenveld
van de organisatie
 Leer effectieve principes voor invloed uitoefenen
 Ontwikkel de bij jou passende voorkeursrollen
 Ontdek meer plezier en energie in je werk!




Waar loop je in de praktijk tegenaan?
Rolverwachtingen: welke opvattingen
hebben anderen over jouw rolvervulling?
 Jouw rolopvattingen: welke opvattingen
heb jij over het invullen van je rol?
 Beïnvloeden: hoe doe jij aan
verwachtingsmanagement?
 Rolvervulling: welke talenten zet jij in om je
rol te versterken?
 De Feedback cyclus: hoe kun je leren en
experimenteren?welke opvattingen hebben
anderen over je rolvervulling?
Analyse van jouw rolopvattingen: welke onbewuste

Meer informatie?
Investering
Met een groep van 8 tot maximaal 10
deelnemers en in company op locatie,
kost deze workshop € 235,- per
persoon. Dat is exclusief btw, maar
inclusief reiskosten en een handzame
reader.

Neem dan contact op met:
Donald van Reeven
M 06 222 98 654
T 0182-375250
E donald@professioneelzijn.nl
W www.professioneelzijn.nl

Werken aan rolbewustzijn is investeren in duurzame inzetbaarheid.

