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Mensen, teams en organisaties tot
ontwikkeling en groei laten komen,
zodat duurzame verandering ontstaat.
Dat is onze visie.

Karsten van Slooten

Karsten van Slooten, oprichter Van Slooten & Partners
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Vertel
het me
en ikom
zal ergens
het vergeten.
De eerste
stap
te
Laat het me zien en ik zal het
geraken, is de beslissing dat
onthouden. Laat het me ervaren en
je
niet
blijven
waar je nu
ik zal
hetwilt
me eigen
maken.

bent
- Confucius

Van Slooten & Partners

5

Wie zijn wij?

Onze diensten

Onze visie

Opleiding & Training

Mensen, teams en organisaties tot
ontwikkeling en groei laten komen,
zodat duurzame verandering ontstaat.
Dat is onze visie.

Wij verzorgen blended learning cursussen, trainingen, masterclasses en inspiratiesessies op 4 gebieden:
1. Communicatievaardigheden
2. Leiderschap
3. Samenwerking
4. HRM / Change

Dat doen we op betrokken en bevlogen
wijze, door middel van:
1. Opleiding & Training
2. Coaching
3. Interim Management

Wie zijn wij

Duurzaam ontwikkelen
Ons uitgangspunt daarbij is dat mensen
en organisaties duurzaam tot ontwikkeling komen door inzicht en door concrete en haalbare stappen te zetten,
zodat borging op de langere termijn
ontstaat. Al onze activiteiten zijn gericht op deze factoren, die wij hebben
vertaald naar de volgende drie speerpunten van waaruit we werken:
Inzicht
We vinden het belangrijk dat je snapt
waar je mee bezig bent.
Toepassing
We maken een praktische vertaalslag
en helpen je zo om de inzichten toe te
passen.
Borging
We helpen je de toepassing te borgen
op de langere termijn.

Coaching
Daarnaast bieden we resultaatgerichte
coachtrajecten aan op het gebied van
leiderschapsontwikkeling, loopbaanontwikkeling, functioneringsvraagstukken, verbetertrajecten en teamsamenwerking. Onze coaches en teamcoaches zijn zeer ervaren en behelzen een
combinatie van mens- en resultaatgerichtheid.

Interim Management
Wij hebben ruime ervaring op het
gebied van interim management. Onze
interim trajecten zijn vaak georiënteerd
op organisatieontwikkeling en changemanagement. Wij geloven dat organisaties versterkt worden door zowel de
structuur als de cultuur te verstevigen.
We werken door middel van een snelle
en heldere analyse, concrete resultaatdoelstellingen en zetten interventies in
om daadwerkelijk tot cultuur- en
gedragsverandering te komen. We
stemmen daarbij af op de beoogde
strategische doelstellingen en maken
altijd de vertaalslag naar kritisch
succesvol gedrag. De deur gaat dicht
als het resultaat behaald is.
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“

We richten ons op concrete,
haalbare doelen die op de lange
termijn voor blijvend resultaat
zorgen.
- Karsten van Slooten

Van Slooten & Partners

6

Overzicht Opleidingen & Trainingen
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Onze opleidingen en
trainingen zijn gericht op
duurzame ontwikkeling

Wij zien onze opleidingen
en trainingen als
maatwerk

We helpen deelnemers tot inzicht te
komen, zodat zij snappen waar het over
gaat en helpen hen de toepassing te
maken door praktisch aan de slag te
gaan. We richten ons op concrete,
haalbare doelen die op de lange termijn
voor blijvend resultaat zorgen, zodat
niet alleen de deelnemer, maar ook de
omgeving er baat bij heeft. Op deze
manier borgen we het resultaat van
onze opleidingen en trainingen.

We sluiten aan bij de context van de
organisatie van de deelnemers. Dit
doen we niet alleen door onze leermethoden, maar ook door aan te sluiten bij de strategische doelstellingen
van onze opdrachtgevers.
Onze trainers, coaches en trainingsacteurs zijn zeer ervaren en creëren een
leerklimaat waarin deelnemers echt tot
ontwikkeling komen. Daarnaast hebben
al onze trainers een bedrijfskundige of
HRM-achtergrond.

Wij werken volgens de
principes van blended
learning
we zorgen ervoor dat verschillende
leerstijlen en leervoorkeuren elkaar
aanvullen en maken gebruik van een
combinatie van uiteenlopende leervormen. We zetten toegankelijke elearing modules in, die we op maat
ontwikkelen. We werken met scripted
training met behulp van onze ervaren
trainingsacteurs en trainen volgens de
methoden van action learning, waarmee we de context van de organisatie
naar binnen halen. Onze trainingsdagen
en intervisiebijeenkomsten zijn daarnaast interactief van karakter.

Al onze trainingen worden zowel in In
Company als in Open Inschrijving
aangeboden. Hieronder worden
de trainingen per label uitgewerkt:
1. Communicatievaardigheden
2. Leiderschap
3. Samenwerking
4. Human Resource Management &
Change

Communicatievaardigheden p.8
Leiderschap p.16
Samenwerking p.22
HRM / Change p.26

“

Communicatie werkt voor hen die
eraan werken.
- John Powell

Van Slooten & Partners
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Communicatievaardigheden

Motiverende
gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering is een
methodische manier van gesprekken
voeren, die erop gericht is om mensen
in beweging te krijgen en eigenaarschap te stimuleren. In de achterliggende jaren is er veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar het eﬀect van
motiverende gespreksvoering. Wat
blijkt? Het is een grote aanjager van
motivatie. Als mensen motiverende
vragen en reﬂectief luisterende
gesprekspartners ontmoeten, komen zij
sneller in beweging. Onmisbaar dus in
iedere situatie waarin mensen (of het
nu cliënten, patiënten, eindgebruikers,
medewerkers of coachees zijn) in
beweging moeten komen.
Motiverende gespreksvoering is geschikt voor leidinggevenden, docenten
en begeleiders, collega’s onderling,
teams die hun samenwerking een meer
positieve inslag willen geven, coaches
en zorg- en welzijnsmedewerkers.
Kortom: voor iedereen die graag in
beweging brengt op een motiverende
en positieve manier.
Aantal trainingsdagen: 2
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, training,
action learning, scripted training

Coachingsvaardigheden
basis
Veel mensen hebben in hun werk een
coachende functie. De kern van coaching is de ander begeleiden in zijn
ontwikkeling of leerproces.

Dit doe je niet door adviezen te geven,
maar door eigenaarschap te creëren bij
de ander en hem te helpen taakvolwassen te worden ten aanzien van zijn
eigen vraagstuk. Coachen is best een
kunst. Het vraagt vier dingen van je:
Methodische vaardigheden. Deelnemers worden gedurende de cursus
getraind in de methodische kant van
coaching en het begeleiden van
ontwikkeling.
Gespreksvaardigheden. Deelnemers
krijgen praktische handreikingen
aangeboden en oefenen in de juiste
gesprekstechnieken, zodat zij eigenaarschap bij de coachee stimuleren
en de coachee helpen zijn of haar
eigen ontwikkeling vorm te geven.
Kennis van persoonsdynamica.
Vragen als: hoe worden mensen
biograﬁsch gevormd, hoe komen
denkschema’s tot stand, wat is eigenaarschap en hoe herken je het
niveau hiervan? Op welke manier
activeer je als coach iemands veranderbereidheid en verandermotivatie?
Welke rol spelen intrapsychische
processen bij leren?
Kennis van jezelf. Dit laatste is onmisbaar. Als je anderen coacht moet je
ook je eigen kwaliteiten en valkuilen
goed kennen.
We gaan gedurende deze cursus uitgebreid in op bovenstaande 4 onderwerpen en trainen je hands on en zeer
concreet in het verbeteren van je
inzichten én vaardigheden. We trainen
in deze training situationeel en scripted. Dat wil zeggen dat we situaties uit
jouw eigen coaching in de training
halen en met behulp van een trainingsacteur uitspelen.
Training & Opleiding - Coaching - Interim Management
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Op deze wijze kun je alles wat je leert
direct en concreet toepassen in voor
jou herkenbare situaties. Daarnaast
doen we op deze manier precies waarin
we zelf geloven: we maken je eigenaar
van je eigen leerproces en leren je
leren.
Aantal trainingsdagen: 2
Aantal intervisiebijeenkomsten: 2
Maximaal aantal deelnemers: 8
Leervormen: e-learning, training, action
learning, intervisie, scripted training

Coachingsvaardigheden
advanced
De training coachingsvaardigheden
advanced vormt een verdieping op de
cursus coachingsvaardigheden basis. In
deze cursus gaan we in op de interactie
tussen de coach en de coachee, het
begeleiden van taakvolwassenheid en
het stimuleren van leerprocessen door
gebruik te maken van interventievormen, zoals feedback geven, confronteren en het wegnemen van leerbelemmeringen door in te zetten op psychologische veiligheid.
Ook leren de deelnemers alles over het
eﬀect van persoonlijkheidskenmerken
op leervaardigheden en interactie
tussen de coach en de coachee. Aan de
methodische en gesprekstechnische
kant leren de deelnemers om verandering teweeg te brengen bij de coachee
door gebruik te maken van de juiste
methoden en gesprekstechnieken. We
staan stil bij meer verdiepende coachingsmethoden en leermodellen

en maken de praktische vertaalslag
naar casuïstiek en scripted training,
zodat de deelnemers het geleerde altijd
in de praktijk kunnen brengen.
Aantal trainingsdagen: 2
Aantal intervisiebijeenkomsten: 2
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, training, action
learning, intervisie, scripted training

Omgaan met agressie
Veel mensen krijgen te maken met
agressie in hun werk. Overheids- of
semi-overheidsfunctionarissen,
zorg- en welzijnsmedewerkers, vervoerders, reddingswerkers, leerkrachten, er zijn best veel beroepen waarin
mensen geconfronteerd worden met
gedrag dat angst inboezemt. Omgaan
met agressief gedrag vraagt enerzijds
om praktische tools, maar begint
allereerst met het verkennen en
innemen van eigen ruimte, het bewaken van grenzen en het onderscheiden
van sub-assertief, assertief en agressief
gedrag. Ook zijn er verschillende te
onderscheiden voorstadia van een
uiteindelijke escalatie, die helpen om
(aankomend) agressief gedrag te
herkennen, hierop te anticiperen en
te reageren.
Wat kun je in deze training
verwachten?
1. Eerst gaan we met je kijken naar de
wijze waarop jij geleerd hebt om te
gaan met boosheid, conﬂict en
agressie.
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Dit is namelijk alles bepalend voor het
omgaan met dergelijk gedrag. We
onderzoeken jouw eigen ruimte, grenzen, assertiviteit en conﬂictstijl. Dit
inzicht levert je de mogelijkheid op om
een aantal zeer concrete en heldere
doelen te stellen.
2. We gaan met je aan de slag. Dit doen
we door een simulatie neer te zetten
met ervaren trainingsacteurs, die
gedrag gaan laten zien dat past bij de
situaties die jij meemaakt. Daarnaast
trainen we je ook in vergelijkbare
situaties, zodat je met verschillende
gedragsvariabelen leert omgaan.
3. We werken in deze training kort
cyclisch en aan de hand van ervaringsleren. Je doorloopt vooraf een
interactieve e-learning, waarin je een
aantal basisbeginselen leert over
gedrag, emoties, assertiviteit en conﬂict. Ook doe je voorafgaand aan de
training een DISC-gedragsstijlen test,
waaruit naar voren komt wat voor jou
kenmerkende gedragsstijlen zijn.
Omdat omgaan met agressie erg
persoonlijk is, de een sneller escaleert
dan de ander én omgaan met agressie
ook een persoonlijke invulling heeft, is
het van belang dat je niet alleen weet
waar je op moet letten bij de ander,
maar ook bij jezelf.
Aantal trainingsdagen: 2
Aantal intervisiebijeenkomsten: 2
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, training, action
learning, scripted training, intervisie

Beïnvloedingsstijlen
Waarom is de een overtuigend en de
ander niet? Waarom wordt de een
makkelijker opgevolgd dan de ander en
hoe komt het dat een boodschap soms
wel aangenomen wordt en soms niet?
Anderen beïnvloeden begint altijd bij
jezelf. In twee dagen leer je alles over
hoe intermenselijke communicatie
werkt en hoe je hierin sturend kunt
worden. Veel communicatiepatronen
tussen mensen zijn voorspelbaar.
Bepaalde principes zijn altijd aan de
orde. Als je dit weet, snapt hoe het
werkt én vervolgens bewust kiest voor
een beïnvloedingsstijl die past bij de
situatie, kun je veel meer voor elkaar
krijgen dan je van tevoren had gedacht.
Je komt alles te weten over verbale en
non-verbale communicatieaspecten,
over complementaire en symmetrische
communicatiebeginselen en over
inhoud en betrekking. Je krijgt gerichte
feedback op hoe je eﬀectiever kunt zijn
in je communicatie door bewust in te
zetten op de stijl die op dat moment
past bij wat je wilt bereiken. We
noemen dit ook wel eﬀectief beïnvloeden. Na deze 2 dagen is je manier
van communiceren en beïnvloeden niet
meer hetzelfde als daarvoor.
Aantal trainingsdagen: 2
Maximaal aantal deelnemers: 8
Leervormen: training, action learning

Training & Opleiding - Coaching - Interim Management
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Adviesvaardigheden
Of je nu als intern adviseur werkt, of als
extern adviseur, je manoeuvreert altijd
tussen verschillende krachtenvelden:
stakeholders, strategische uitgangspunten en het primaire proces, de
interne organisatie en de externe
veranderingen, de cultuur en structuur
van de organisatie, de relatie met je
opdrachtgever en ga zo maar door.
Zowel intern als extern adviseren staat
of valt met de rol die je inneemt en de
wijze waarop je expertise combineert
met kennis van de organisatie enerzijds
en vertrouwen in jouw rol anderzijds.
Als adviseur beheers je deze combinatie van factoren in de vorm van een
goede set adviesvaardigheden. We
helpen je daarop in te zetten.
Onderwerpen waarover je training
krijgt:
De juiste communicatieve
positionering.
Professionele gesprekken waarin
vertrouwen wordt gevestigd.
De opbouw van een goed adviesgesprek.
Omgaan met diverse verschijningsvormen van weerstand.
Verschillende adviesrollen en de
juiste keuze hierin.
Omgaan met verschillende krachtenvelden.
Organisatiesensitiviteit.
Politieke sensitiviteit.
Het beïnvloeden van organisatiecultuur.
De opbouw van adviesgesprekken.

Aantal trainingsdagen: 2
Maximaal aantal deelnemers: 8
Leervormen: E-learning, training, action
learning, scripted training

Eﬀectieve communicatie
We communiceren de hele dag door.
Dit zorgt vaak voor verbinding, maar
regelmatig ook voor misverstanden.
Tussen zender en ontvanger vindt het
een en ander plaats, maar ook in de
eﬀectiviteit van onze boodschap kan
het soms beter en sterker. Deze training gaat over jouw stijl van communiceren en het eﬀect op de ander. Je
analyseert je eigen stijl door een
vragenlijst in te vullen en ontdekt wat
je kunt doen om je stijl van communiceren te verstevigen of juist te
nuanceren. Je leert onderscheid te
maken tussen verschillende niveaus
van communicatie en oefent met
andere manieren en stijlen van communiceren.
Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 8
Leervormen: training, intervisie
(optioneel), action learning

Feedback geven en
ontvangen
Het geven en ontvangen van feedback
is belangrijk voor de wendbaarheid van
je organisatie. Snel schakelen, open
kunnen zijn naar collega’s en een boodschap af kunnen geven, ook al is deze
kritisch, komen zowel de samenwerking als de verstandhouding ten goede.

Communicatievaardigheden
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Echter vinden veel mensen dit spannend. En dat is logisch. Een kritische
boodschap incasseren kan moeilijk zijn,
maar ook met het afgeven van een
kritische boodschap nemen we sociaal
risico. Positieve feedback is daarnaast
net zo belangrijk. Maar hoe geef je
positieve feedback op zo’n manier dat
het aan de andere kant goed landt? Je
krijgt in deze praktische training tools
aangereikt om jezelf op deze punten
verder te ontwikkelen. Je leert de
essenties van goede feedback, je leert
dat het sandwich model eigenlijk niet
goed werkt én dat feedback niet per se
een cadeautje is. Wat feedback wel is
en hoe je het goed kunt geven en
ontvangen, dat leer je in deze training.
Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 8
Leervormen: training, action learning

Assertiviteit
We kennen ze allemaal: mensen die
makkelijk ruimte innemen. Je leert in
deze training wat de essenties zijn van
assertief gedrag en oefent hiermee.
Ben je té assertief? Dan kan je omgeving je ervaren als passief agressief.
Weet je niet op te boksen tegen de wat
dominantere gesprekspartners? Dan
kun je terrein winnen en assertiever
worden. In deze training leer je concreet en praktisch hoe je zowel verbaal
als non-verbaal assertief gedrag kunt
vertonen. We werken in deze training
met een trainingsacteur, die jou helpt
om je doelen direct in praktijksituaties
te kunnen realiseren.

Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 8
Leervormen:training, action learning
en intervisie (optioneel)

Train de Trainer
Trainers worden getraind in het geven
van een echt goede, pakkende training.
Zij worden bekwaam gemaakt in het
creëren van een aantrekkelijke leeromgeving, het verwerken van verschillende leerstijlen, groepsdynamische processen, omgaan met weerstand, interactie vormgeven, werkvormen en
energizers én natuurlijk de verbale en
non-verbale uitstraling. Deelnemers
leren dat zij vooral zelf het succes van
hun eigen training bepalen door de
manier waarop zij voor de groep staan.
Ten slotte besteden we aandacht aan
online leervormen en trainingen. In
deze tweedaagse training worden
deelnemers voorbereid aan de hand
van E-learnings en trainen zij gedurende de trainingsdagen hands-on. We
werken met kort cyclische leervormen:
ontwerp – uitvoer – feedback.
Aantal trainingsdagen: 2
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, training, action
learning

Overtuigend presenteren
Deelnemers leren hoe zij presenteren
voor een groep, een team of voor
collega MT-leden.

Training & Opleiding - Coaching - Interim Management
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Het geven van de presentatie, het
gebruik van hulpmiddelen, het doseren
van geschreven en gesproken informatie, interactie aangaan met de groep,
je verhouden tot ingewikkelde vragen
zijn onderwerpen die in deze praktische training centraal staan. Iedere
deelnemer krijgt maatwerk tips en
adviezen voor het verbeteren van de
eigen presentatievaardigheden. Feedback wordt geconcretiseerd, zodat
deelnemers zeer praktische en direct
toepasbare tips krijgen die zij ter plekke
al kunnen toepassen.
Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: training, action learning

Didactische vaardigheden
Tijdens drie inspirerende dagen worden
deelnemers getraind in didactische
vaardigheden en training geven.
Zij leren:
Een functioneel leerklimaat te
creëren.
Aan te sluiten bij leerbehoeften en
leerstijlen met de juiste didactische
methoden.
Praktijk en theorie aan elkaar te
koppelen.
Om te gaan met groepsdynamica en
weerstand.
Gebruik te maken van toepasbare
didactische modellen en werkvormen.
Essentiële verbale en non-verbale
vaardigheden voor de groep toe te
passen.
De energiebalans in de groep monitoren: energizers en interactie.
Online training geven.

Aan het einde van de cursus zijn de
deelnemers in staat om inspirerende en
kwalitatief goede cursussen, opleidingen en trainingen te verzorgen. Zij zijn
zich ervan bewust dat zij zelf daarin de
belangrijkste succesfactor vormen en
weten welke didactische vaardigheden
zij kunnen inzetten om een goed én
energiek leerklimaat te creëren.
Aantal trainingsdagen: 3
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, scripted
training, action learning, intervisie

Omgaan met weerstand
Weerstand, in welke vorm en in welke
context dan ook, wordt over het algemeen ervaren als een negatief fenomeen. Het voelt conﬂictueus en onaangenaam. In deze praktische training
staan we stil bij wat weerstand eigenlijk
is en hoe je het kunt ombuigen. Dit
laatste is niet heel moeilijk, als je de
juiste snaar maar weet te raken. Hoe je
dit doet, maar ook wat je vooral niet
moet doen, krijg je mee in deze training. We werken in deze training met
verschillende leervormen. Vooraf volg
je een korte E-learning over het
inhoudelijke onderwerp en dien je een
eigen casus in waarmee je te maken
hebt met weerstand. Deze casus wordt
door ons gescript, zodat we op de dag
zelf aan de slag kunnen. Dat doen we
door middel van scripted training. Er is
een trainingsacteur aanwezig die jouw
casus niet van echt te onderscheiden
vertolkt. Je oefent, leert adequaat
omgaan met de weerstand die zich
voordoet en leert dit om te buigen.
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Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 8
Leervormen: e-learning, training,
action learning, scripted training

Communicatievaardigheden

Eﬀectief onderhandelen
Tijdens deze training gaan we aan de
slag met jouw vaardigheden om eﬀectief te onderhandelen. Succesvol
onderhandelen heeft veel te maken
met jouw positionering in het gesprek,
maar ook daaraan voorafgaand. Vragen
die tijdens de training dan ook een
belangrijke rol spelen zijn:
1. Hoe eﬀectief is jouw positionering?
2. En wat kan jij daarin verbeteren?

Aan het eind van de training:
Positioneer je je op de juiste manier
in een onderhandeling.
Heb je je onderhandelvaardigheden
verbeterd.
Ken je je eigen onderhandelstijl.
En pas je die waar nodig aan op de
situatie.
Maak je onderscheid tussen belang
en relatie.
Speel je op beiden eﬀectief in.
Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: training, action learning,
scripted training

We kijken naar je houding en naar
verbaal en non-verbaal gedrag, want bij
onderhandelen geldt dat je het meest
eﬀectief bent als je verbaal en non-verbaal kunt overtuigen. Je krijgt concrete
verbeterpunten aangereikt, die je direct
kunt toepassen. Je wordt je tijdens de
training bewust van jouw favoriete
onderhandelstijl. Je leert een inschatting maken van je tegenpartij en belangen af te wegen. Je leert onderscheid
maken tussen de relatie en het onderwerp van onderhandeling. Veel van het
succes van onderhandelen heeft te
maken met dit onderscheid en de
positionering die daaruit voortkomt.
Aan de hand van concrete casuïstiek
leer je je eigen stijl van onderhandelen
te optimaliseren. We maken dit zeer
concreet door het te vertalen naar
verbale en non-verbale gedragsuitingen.

Training & Opleiding - Coaching - Interim Management

“

De wereld verandert door jouw
voorbeeld, niet door jouw mening.
- Paulo Coelho

Van Slooten & Partners
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Contextueel leiderschap

Leiderschap

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die de basis op orde willen
hebben. Je volgt 3 modules, waarin je
leert leidinggeven van binnenuit en met
oog voor je context.
Module 1 – Ik als leider
Als leidinggevende moet je in eerste
instantie jezelf goed kennen. Je moet
sturing kunnen geven aan jezelf, voordat je eﬀectief sturing kunt geven aan
je omgeving. Je leert in deze module
jezelf kennen en ontdekt wat je blinde
vlekken zijn, maar ook welke
kwaliteiten je hebt en hoe je daarvanuit
kunt handelen. Dit doen we door
vooral jouw eigen achtergronden goed
in beeld te brengen en samen met jou
te onderzoeken op welke wijze dit je
leiderschap beïnvloedt. Je krijgt een
biograﬁsch interview, waarvan je de
belangrijkste conclusies verwerkt in
een leiderschapsplan, dat je bespreekt
met je intervisiegroep. Ook krijg je een
DISC-gedragsstijlenanalyse en een
drijfveren analyse en leer je je eigen
speciﬁeke kenmerken, kwaliteiten en
valkuilen kennen en ontdek je vanuit
welke principes jij in het leven staat en
handelt als leidinggevende.
Ten slotte leren we je hoe je jezelf
aanstuurt en regie voert op prioriteiten,
doelen en je eigen stijl van leidinggeven. We doen dit vanuit het achterliggende principe dat je pas écht goed
leiding kunt geven aan anderen als je
eerst leert om eﬀectief leiding tegen
aan jezelf

Module 2 – Ik en mijn team
Teams kunnen enorm goede prestaties
leveren, mits op de juiste wijze aangestuurd en begeleid. Teams kunnen
echter ook een bron van frustraties
vormen voor de teamleden en de
teamleider. De mate waarin teams
eﬀectief of juist ineﬀectief zijn heeft
sterk te maken met een aantal essentiële factoren die van invloed zijn. Deze
factoren komen tijdens module 3
voorbij, waarbij de teamleiders een
analyse maken van hun eigen team en
een plan ontwikkelen om het team
verder door te ontwikkelen.
De volgende onderwerpen komen
langs:
1. Verschillende fases van taakvolwassenheid.
2. De invloed van groepsdynamische
processen.
3. Teamscripts en regimebewakers.
4. Omgaan met verschillen binnen het
team en zorgen dat deze complementair worden.
5. Psychologische veiligheid.
De module wordt afgesloten met een
teamanalyse van het eigen team ten
aanzien van de thema’s die voorbij zijn
gekomen én de voorbereiding van een
sessie met het eigen team, die je als
afronding van de module uitvoert.
Module 3 – Ik en mijn organisatie
Tijdens de laatste module leer je vanuit
de context van je organisatie denken en
kijken. Nu je jezelf goed kent en weet
wat je drivers, blinde vlekken en
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Leiderschap

kwaliteiten zijn, weet je ook hoe je je
op eﬀectieve wijze verhoudt tot het
strategisch niveau.
Je krijgt inzicht in belangrijke organisatiekundige principes en leert denken op
strategisch niveau. Ook leren we je de
vertaalslag maken van strategie naar
gedrag. Je werkt aan je eigen organisatiesensitiviteit en ontdekt wat belangrijke structuur- en cultuurkenmerken
zijn van jouw organisatie. We sluiten de
module af met een organisatieanalyse, waarin je een aantal concrete
verbeteringen deﬁnieert die in jouw
organisatie doorgevoerd kunnen
worden.
Aantal dagen: 6
Aantal intervisiebijeenkomsten: 4
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, training, action
learning, intervisie, scripted training

Stress- en
energiemanagement
Deelnemers aan deze training leren
regie te nemen over hun eigen stressen energiebalans en manager te
worden van hun eigen tijd. Op deze
wijze leren zij vitaal en energiek te
blijven door hier bewust op in te
zetten. Ook leren zij werkdruk niet
langer te zien als iets wat hen overkomt
maar als iets waarover zij regie kunnen
voeren. Eigenaarschap en regie zijn de
sleutelwoorden van deze training.
Dag 1 - Stressmanagement
Deelnemers krijgen tijdens dag 1
training over het managen van hun
eigen stress- en energiebalans.

Zij kijken daarvoor naar verschillende
vragen:
Wat zijn factoren die mij energie
geven?
Wat zijn factoren die mij energie
kosten?
Wat zijn factoren die mij stress
geven?
Hoe kan ik deze factoren managen
door in het een te investeren en het
ander te reduceren?
Als resultaat van de training hebben de
deelnemers een eigen energieplan. Dit
plan nemen zij mee naar de werkvloer.
Dag 2 - Timemanagement
We staan stil bij jouw vermogen om tot
een eﬀectieve tijdsbesteding te komen.
We starten met een terugblik op de
toepassing van het eigen energieplan
en stellen dit waar nodig bij. Deelnemers weten inmiddels welke factoren
hen energie en stress opleveren. Met
deze kennis in het achterhoofd krijgen
zij dag 2 alles te leren over timemanagement. Er wordt ingegaan op de
volgende onderwerpen:
Prioritering.
Agendamanagement.
Taakbeheer.
Vitaliteit door de dag heen – cognitie
en energie.
Onderscheid tussen belangrijkheid en
noodzaak.
Nee leren zeggen.
Aantal dagen: 2
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, training, action
learning
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Persoonlijk leiderschap

Leiderschap

In de training Persoonlijk Leiderschap
denken de deelnemers vooral na over
twee vragen:
1. Wie ben ik en wat vind ik belangrijk
in mijn ontwikkeling?
2. Hoe geef ik mijn ontwikkeling vorm
en hoe borg ik dit?
Voorafgaand aan de training krijgen de
deelnemers een voorbereidende reﬂectieopdracht en een DISC-gedragsstijlentest. Beide vormen input voor de
training.
Dag 1 – Wie ben ik?
De focus ligt tijdens de eerste dag op
de deelnemers zelf. Zij duiden hun
eigen DISC-rapportage in gesprek met
hun collega’s en met hulp van de trainer. Op deze wijze komen zij erachter
wat de voor hen kenmerkende
gedragsstijlen, kwaliteiten en valkuilen
zijn. De training is erop gericht de
deelnemers te leren regie te nemen op
hun eigen ontwikkeling. Voor hen
kenmerkende kwaliteiten leren ze meer
waarderen en bewuster inzetten en de
voor hen kenmerkende valkuilen leren
zij omzetten in uitdagingen. We werken
op deze wijze aan bewustwording en
aan zogenoemde learning and self
eﬃcacy: taakvolwassenheid in het
sturing geven aan zichzelf en aan de
eigen ontwikkeling. Het resultaat van
de training is een overzicht van gedragskenmerken, kwaliteiten, valkuilen
en uitdagingen, die de deelnemers
meenemen om hun eigen ontwikkelplan op te stellen.
Dag 2 – Hoe ontwikkel ik mijzelf?
Het opstellen van een plan heeft pas
zin als het plan ook wordt uitgevoerd.

Daarin zijn er factoren die ontwikkeling
stimuleren en factoren die ontwikkeling
remmen. Deze dag is erop gericht de
deelnemers hun eigen stimulerende en
remmende factoren in beeld te brengen en na te denken over de vraag hoe
zij hun ontwikkelplan daadwerkelijk
borgen en blijvend vormgeven.
Deelnemers maken naast het ontwikkelplan een overzicht van de voor hen
belangrijkste stressbronnen. Daarnaast
maken zij een overzicht van de belangrijkste energiebronnen. Deelnemers leren zo hoe zij hun eigen ontwikkeling kunnen stimuleren door de juiste
bronnen aan te boren.
Aantal trainingsdagen: 2
Maximaal aantal deelnemers: 8
Leervormen: e-learning, training, action
learning

Strategisch management
In de blended learning cursus strategisch management word je als leidinggevende klaargestoomd om de vertaalslag te maken van strategie naar
kritisch succesvol gedrag. Strategie
slaagt alleen wanneer de beoogde
doelen ook daadwerkelijk omgezet
worden in gedrag op de werkvloer. Dit
is vaak onderhevig aan sociale processen, die zich met name afspelen bij de
koﬃeautomaat. We noemen dit organisatiedynamica. In deze cursus werken
we van buiten naar binnen toe. We
maken een scherpe omgevingsanalyse
en interne analyse, om vervolgens te
werken naar goed haalbare en realistische strategische doelen.
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De derde vertaalslag die we maken is
die naar gedrag. We staan uitvoerig stil
bij de organisatiedynamische kant van
strategie-implementatie en jouw rol
hierin als leidinggevende. Met deze
drietrap: analyseren, ontwerpen, implementeren leer je strategisch te denken
en aan te sturen.

Leiderschap

Aantal trainingsdagen: 2
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, action learning, training

Leidinggeven aan
organisatieveranderingen
Leidinggeven aan organisatieveranderingen wordt door de meeste leidinggevenden ervaren als een grote uitdaging. En dat is het ook. Je begeeft je als
leidinggevende vaak in het krachtenveld van de nieuw door te voeren
veranderingen of strategische doelen
enerzijds en de reactie op de werkvloer
anderzijds.
Je krijgt tijdens deze 3-daagse cursus
door middel van een uitdagend blended
learning programma een stevige basis
mee als verandermanager. We leren je
in eerste instantie de implicaties onderzoeken van beoogde nieuwe strategische doelen. Strategie wordt vertaald
naar concreet gedrag. Je leert wat er
allemaal komt kijken bij een organisatieverandering, zowel aan de harde als
aan de zachte kant. Je leert omgaan
met weerstand door er anders naar te
kijken.
Je ontwerpt een eigen verandering en
leert op welke wijze je deze op een
succesvolle wijze kunt doorvoeren.

In het doorvoeren van de beoogde
veranderingen leer je met name vanuit
zowel de buitenkant als de binnenkant
van de organisatieverandering te
kijken. We leren je deze beide kanten
met elkaar te verenigen en de organisatieverandering zo vorm te geven dat
draagvlak creëren eigenlijk niet meer
nodig is.
Onderwerpen:
Organisatiedynamica.
Omgaan met weerstand.
Urgentiebesef creëren.
Veranderkundige interventies
ontwerpen en toepassen.
De buitenkant van organisatieverandering.
De binnenkant van organisatieverandering.
Leidinggeven aan veranderprocessen.
Aantal trainingsdagen: 3
Aantal intervisiebijeenkomsten: 2
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, training, action
learning, intervisie

Coachend leiderschap
De essentie van coachend leiderschap
is dat medewerkers zodanig worden
aangestuurd dat zij meer regie nemen
over hun eigen ontwikkeling en resultaatverantwoordelijkheden. De volgende onderwerpen komen voorbij:
1. Verschillende houdingsaspecten van
de coachend leidinggevende ten
opzichte van de transactioneel leidinggevende.
2. Sturing geven door coachingsvaardigheden in te zetten.
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3. Eigenaarschap en taakvolwassenheid
creëren.
4. Essentiële coachende gespreksvaardigheden.
5. Coachen op gedrag en resultaat.

Leiderschap

Je leert leidinggeven door vragen te
stellen en medewerkers te helpen
sturing te geven aan zichzelf. Zodoende
leer je als leidinggevende tot resultaat
te komen zonder al te sturend te zijn.
Je creëert taakvolwassenheid en eigenaarschap bij medewerkers door
coachende leiderschapsstijlen in te
zetten.
De gesprekstechnische kant oefenen
we door middel van een trainingsacteur, waardoor je direct feedback krijgt
op je prestaties. Je leert onder andere:
Metafeedback te geven.
Medewerkers te helpen van onbewust onbekwaam toe te werken naar
onbewust bekwaam.
Attributiestijlen herkennen en
bespreekbaar maken.
Bewust aan te sluiten bij de ontwikkelfase en het niveau van taakvolwassenheid van de medewerker.
Aantal trainingsdagen: 2
Aantal intervisiebijeenkomsten: 2
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, training, action
learning, intervisie

vormen voor de teamleden en de
teamleider. De mate waarin teams
eﬀectief of juist ineﬀectief zijn heeft
sterk te maken met een aantal essentiële factoren. Je leert welke factoren
dit zijn en hoe je ze kunt beïnvloeden.
De onderwerpen waarin je je tijdens
deze cursus verder bekwaamt als
leidinggevende zijn:
Verschillende fases van taakvolwassenheid.
Sociale en taakgerichte teamprocessen.
Teamperformance verhogen.
De invloed van groepsdynamische
processen.
Teamscripts en regimebewakers.
Verschillen benutten.
Feedback processen stimuleren.
Psychologische veiligheid creëren.
Cohesie creëren rond gezamenlijke
doelstellingen.
Tijdens de cursus maak je een
teamanalyse van het eigen team en
doen je een concrete interventie in je
eigen team, die erop gericht is het
functioneren van het team te
verbeteren op punten waarop dit nodig
is. De analyse en interventie worden
besproken in intervisiegroepen.
Aantal trainingsdagen: 2
Aantal intervisiebijeenkomsten: 2
Maximaal aantal deelnemers: 12
Leervormen: e-learning, training, action
learning, intervisie

Teamleiderschap
Teams kunnen enorm goede prestaties
leveren, mits op de juiste wijze aangestuurd en begeleid. Teams kunnen
echter ook een bron van frustraties
Training & Opleiding - Coaching - Interim Management
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Waarom
moeilijk doen
als het
"Leiderschap
wordt
niet
samen kan.
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uitgeoefend met woorden,
- Loesje
maar met houding en daden."

Van Slooten & Partners
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Onze samenwerkingstrainingen helpen teams
hun prestaties te
verbeteren.
Dit doen we door in te zetten op de
belangrijkste parameters van teamsamenwerking:

Samenwerking

De optimalisatie van teamprocessen.
Het benutten van verschillen.
Heldere communicatie.
Zelforganisatie en taakvolwassenheid.

Outdoor teambuilding
Teambuilding doen wij niet alleen in
zaaltjes, maar óók in het hart van de
Veluwe, voor teams die hun samenwerking en communicatie “anders dan
anders” willen verbeteren. Voorafgaand
aan de dag krijg je een E-learning over
samenwerking en ontvang je een
DISC-gedragsstijlen testlink.
Op de dag zelf nemen we je team mee
naar een unieke locatie. We starten
met het bespreken van de DISCgedragsstijlentests. Je krijgt rond het
vuur direct een duiding van jouw
rapportage en krijgt inzicht in je
kwaliteiten en je valkuilen. Als team
stel je vervolgens doelen om de samenwerking te versterken. Daarna ga je als
team op pad. Je krijgt opdrachten mee
die alleen uitgevoerd kunnen worden
door middel van eﬀectieve samenwerking. Onderweg kom je coaches tegen
die vragen stellen en niet snel genoegen nemen met een kort antwoord.
De beleving van de opdrachten maakt
dat je als team weet wat je daadwerkelijk kunt verbeteren om tot een eﬀectievere samenwerking te komen.

Nieuwsgierig naar de activiteiten? Denk
vooral aan vuur, kompastochten,
landrovers, reﬂectiegesprekken en
meer.
Voorafgaand aan de dag komen we
langs. We willen graag zien, horen en
voelen waar het bij jullie om draait. We
vragen uitvoerig uit welke thema’s er
spelen in het team en wat er anders
kan. We bespreken de dag en de
verschillende mogelijkheden aan
opdrachten. Vervolgens maken we een
programma op maat en sturen dit toe.
Doelgroep
Onze outdoor teambuildingsdagen zijn
bedoeld voor operationele teams,
managementteams en directieteams.
Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: e-learning, training, action
learning, intervisie

Feedback geven en
ontvangen
Altijd al de wens gehad om als team
explicieter te worden in wederzijdse
feedback en eerlijk te zijn richting je
collega’s over wat je echt vindt? Tijdens
deze hands-on action learning training
krijg je alle handvatten die je nodig
hebt om elkaar op constructieve wijze
feedback te geven. Ook met het ontvangen van feedback wordt geoefend.
We leren deze training vooral door te
doen. We gebruiken daarbij de reële
samenwerking als uitgangspunt en
leren deze verstevigen, juist door open
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Samenwerking

te zijn en feedback te adresseren waar
het hoort en hoe het hoort. Je ontdekt
dat feedback geen cadeautje is, maar
wel goed verpakt moet worden. We
trekken het onderwerp in breder
perspectief door te kijken wat eigenlijk
maakt dat mensen feedback vaak
spannend vinden. We leren je feedback
op een dusdanige wijze te brengen, dat
je je collega’s ermee versterkt, de
relatie verdiept en je teamprestaties
verhoogt.
Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: training, action learning

Zelforganiserend werken
Zelforganisatie is de afgelopen jaren in
opkomst geweest. Zelforganisatie kent
twee aspecten:
Samenwerkingsprocessen
Organisatieprocessen
Deze training is bedoeld voor teams die
zelforganiserend gaan werken, of deze
weg al zijn ingeslagen. We trainen de
betreﬀende teams om de samenwerking zó in te richten, dat zowel op het
niveau van samenwerkingsprocessen
(taakvolwassenheid, feedback, informatie-uitwisseling, communicatie,
leiderschap), als op het niveau van
organisatieprocessen (teamstrategie,
HR-verantwoordelijkheden, decision
making, bevoegdheden en budgetten)
de zaken goed op orde zijn.
Hierbij maken we het een en ander
zeer expliciet. De kwaliteiten en
valkuilen van het team komen op tafel,
er worden doelen gesteld die we
tijdens de cursus willen bereiken.

Ook stellen we een teamanalyse en een
teamstrategie op, waarin verwoord
wordt hoe de zelforganisatie van het
team gestalte gaat krijgen.
Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: training, action learning

De kracht van diversiteit
We helpen je team in deze training om
van exclusief denken naar inclusief
denken te bewegen. Dit doen we door
verschillen te leren benutten als aanvullingen. Voorafgaand aan de tweedaagse training ontvangen de teamleden een uitnodiging om een DISCgedragsstijlentest af te nemen. Ook
ontvangen de teamleden een aantal
vragen over hun teamsamenwerking.
Tijdens dag 1 wordt het DISC-model
uitgelegd en krijgen de deelnemers een
individuele duiding van hun eigen
gedragsstijlen. Daarnaast krijgt het
team een collectieve duiding. Individuele kenmerken en teamkenmerken
worden naast elkaar gelegd en besproken, waarbij gekeken wordt naar
kwaliteiten en valkuilen.
We kijken op welke punten er diversiteit vertegenwoordigd is in het team en
hoe het team deze diversiteit zo optimaal mogelijk kan benutten. Aan het
einde van dag 1 ligt er een teamanalyse, die input vormt voor dag 2.
Op dag 2 kijken we met name naar de
opbrengst van dag 1 en werkt het team
onder begeleiding van de teamcoach
aan een plan om de samenwerking te
optimaliseren.
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Samenwerking

Dit doen de teamleden aan de hand
van de DISC-rapportages en hun eigen
teamanalyse. Teamleden leren deze dag
om zelfstandig als team verbeteringen
door te voeren in de samenwerking
door te reﬂecteren en te communiceren. Teamleden leren omgaan met
elkaars diversiteit en hier op een eﬀectieve wijze gebruik van te maken. De
dag resulteert in een aantal zeer concrete samenwerkingsafspraken om de
opbrengst van de tweedaagse te
borgen richting de nabije toekomst.
Aantal trainingsdagen: 2
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: e-learning, training, action
learning

Bouwen aan
communicatie
Communicatie is de grootste succes- of
faalfactor in samenwerking. Deze
training is er volledig op gericht de
onderlinge communicatie te
verbeteren. We onderzoeken met
elkaar hoe communicatie werkt, uit
welke niveaus het bestaat en wat er
onderweg allemaal mis kan gaan. De
teamleden leren op motiverende wijze
met elkaar te communiceren, elkaar
beter te begrijpen en eﬀectiever te
worden in de onderlinge communicatie.
De deelnemers krijgen voorafgaand
aan de training een DISC-gedragsstijlen
test, waaruit naar voren komt wat hun
dominerende gedragsstijl is en op
welke wijze dit zich uit in de stijl van
communiceren. Aan het einde van de
dag hebben de teamleden zicht
gekregen op de stijl van communiceren
van collega’s en van zichzelf.

Ook kunnen ze bewust kiezen voor en
stijl van communiceren en passen ze
stijlﬂexibiliteit toe ten aanzien van
andere gedragsstijlen.
We sluiten de dag af met goede voornemens: wat gaat er na de training
veranderen in de communicatie van
zowel de teamleden als van het team
als collectief? De voornemens zetten
we om in doelen, om het resultaat van
de training ook daadwerkelijk te
borgen.
Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: e-learning, training, action
learning

Remote samenwerking
Teamsamenwerking heeft door de
ontwikkelingen op het gebied van
COVID-19 een heel andere invulling
gekregen. Thuiswerken, remote sessies
met programma’s als TEAMS en
ZOOM, het ontbreken van vieringen en
borrels, alles is anders. Dat doet een
beroep op de manier van samenwerken
en aansturen. Wat doe je als team om
de samenwerking op orde te houden
en de betrokkenheid overeind te
borgen? En hoe zorg je ervoor dat je
zicht houdt op elkaar? Deze vragen
staan centraal tijdens de training
remote samenwerking.
Aantal trainingsdagen: 1
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: training, action learning,
remote training
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People don't resist change, they
resist being changed.
- Peter Senge

Van Slooten & Partners
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Human Resource Management & change
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Onze blended learning
cursussen Human Resource Management &
Change zijn erop gericht
HR-professionals een stevige basis te geven rond
het inhoudelijke
onderwerp.
We werken niet alleen aan kennis, maar
trainen ook de vaardigheden die horen
bij je rolinvulling. Onze docenten en
trainers hebben zelf een achtergrond in
HR-management en weten de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk.
Blended learning wil zeggen dat onze
drie pijlers: inzicht, toepassing en
borging, gestalte krijgen in verschillende leervormen:
E-learning
Voorafgaand aan de cursusdagen van al
onze HRM & Change cursussen ontvang je een E-learning over het
inhoudelijke onderwerp. Zo kom je
goed voorbereid naar de cursusdagen
en kunnen we op de cursusdag zelf
naast inzicht ook daadwerkelijk de
toepassing maken.
Action learning
Tijdens de cursusdagen werken we niet
alleen aan jouw expertise rond het
inhoudelijke onderwerp, we maken ook
de vertaalslag naar jouw rolinvulling en
skills. Dit doen we aan de hand van
herkenbare casuïstiek. Hierin maken
we de toepassing richting jouw rol als
HR-professional.

Scripted training
Bij een aantal onderwerpen zetten we
een trainingsacteur in. Dit noemen we
scripted training. We maken van jouw
eigen casus een script, zodat je reëel
kunt oefenen in een trainingssituatie
die je nauwelijks van echt kunt onderscheiden.
Intervisie & tussentijdse opdrachten
Alle HRM & Change cursussen hebben
intervisiebijeenkomsten, waarin je door
middel van eigen casuïstiek en tussentijdse opdrachten werkt aan de borging
van het onderwerp in jouw organisatie.
Je werkt aan opdrachten die je ook
daadwerkelijk uitvoert in jouw organisatie. Onze intervisiebijeenkomsten
vinden plaats onder begeleiding van
ervaren en deskundige HR-professionals.
Tijdsinvestering
De cursusdagen beginnen om 9.00 uur
en eindigen om 16.30 uur. De intervisiebijeenkomsten duren twee uur.
De e-learningmodules en tussentijdse
opdrachten kosten ongeveer een dag
per cursusdag aan tijdsinvestering.
Certiﬁcaat
Alle HRM & Change cursussen worden
afgerond met het uitreiken van een
certiﬁcaat als bewijs van deelname.
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Strategisch HRM

Human Resource Management & change

Van strategie naar gedrag
Organisatiestrategie implementeren is
niet de meest eenvoudige opgave,
vooral omdat de vertaalslag naar de
operationele werkelijkheid regelmatig
moeilijk te maken is. We werken in
deze cursus met jou als HR-professional aan de vertaalslag van organisatiestrategie naar HRM-implicaties en
uiteindelijk naar de praktijk van de
werkvloer.
Als HR-professional vraagt dit wat van
je. Je moet op strategisch niveau meedenken en tegelijkertijd de vertaalslag
kunnen maken naar HRM-implicaties
en kritisch succesvol gedrag op de
werkvloer. Ondertussen adviseer je
zowel op strategisch als op tactisch
niveau en heb je te maken met het
krachtenveld van de operationele
werkelijkheid.
Dag 1 – Strategisch HRM
Tijdens de eerste dag leer je alles over
strategisch HRM en over de vertaalslag
van organisatiestrategie naar
HRM-strategie. Je leert de verbinding
te maken tussen de strategie van jouw
organisatie en concreet gedrag. We
staan stil bij rollen van de HRprofessional en zoomen vooral in op de
rol van de HR-business partner. Naast
inzicht in strategisch denken en organisatiestrategie, leren we je om stevig in
het zadel te komen als HR-professional.
We reiken je verschillende beïnvloedingsstrategieën aan en helpen je een
constructieve counterpart te zijn op
strategisch level.

Dag 2 - Strategie vertalen naar
HRM-implicaties
Gedurende dag 2 maken we de vertaalslag van de strategische doelstellingen in jouw organisatie naar de
implicaties voor jouw HRM-strategie.
Met name de dialoog tussen strategie
en gedrag is leidend voor jouw
HRM-strategie. Je weet op tactisch
niveau je informatie op te halen, de
dialoog te voeren en op strategisch
niveau te adviseren. Hierin leer je voor
alle stakeholders een stevige en constructieve gesprekspartner zijn. Net als
tijdens dag 1 leer je ook tijdens dag 2
de juiste beïnvloedingsstrategieën te
hanteren en word je je bewust van je
rolinvulling op verschillende niveaus.
Dag 3 - Strategie vertalen naar praktijk
Nu de HRM-implicaties van de geformuleerde strategie helder zijn, komt de
laatste stap in beeld: de vertaalslag
naar de operationele praktijk. Je leert
denken in termen van kritisch succesvol gedrag en je ontwerpt gedragsindicatoren. Hierin weet je je te verhouden
tot de verschillende lagen in jouw
organisatie en adviseer je door gebruik
te maken van de juiste adviesvaardigheden en gesprekstechnieken.
De cursus wordt afgerond met een
HRM-strategie voor jouw organisatie.
Deze presenteer je aan je docent en
aan de intervisiegroep waarvan je deel
uitmaakt. Je krijgt inhoudelijke feedback, waarmee je je document kunt
aanscherpen en kan na de cursus aan
de slag met de implementatie waar je
tijdens de cursus al een aanzet toe hebt
gedaan.

Human Resource Management & change

29

Aantal cursusdagen: 3
Aantal intervisiebijeenkomsten: 3
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: e-learning, cursusdagen,
action learning, intervisie, tussentijdse
opdrachten
Investering: € 1.995,-

Human Resource
Management & Change
De dynamiek van veranderen

Het werkveld van een HR-professional
is steeds meer aan het verschuiven.
Waar een decennia of twee geleden
nog vooral gedacht werd in personeelsfunctionarissen, is de rolopvatting nu
heel anders. Steeds meer HR-professionals hebben de afgelopen jaren
de verschuiving gemaakt naar de rol
van HR-Businesspartner. De inrichting
van de HR-functie is hierdoor minder
operationeel geworden, maar meer
strategisch van karakter. Als HRprofessional word je geacht een stevige
sparringpartner te zijn van de directie
of het bestuur en tegelijkertijd de
verbinding te kunnen maken met de
werkvloer en tactisch kader.
Juist door deze transities lopen de
disciplines HRM en Change steeds
meer in elkaar over. Iedere nieuw
ontworpen strategie heeft immers
implicaties voor HRM, maar ook voor
gedrag van mensen. Uiteindelijk heeft
iedere nieuwgevormde strategie
veranderkundige implicaties.
Dag 1 – Change, complexiteit en de
koﬃeautomaat
Tijdens de eerste cursusdag staan we
uitvoerig stil bij de manier waarop

veranderprocessen werken in organisaties. Vanuit toeleverende disciplines,
zoals de complexiteitstheorie en organisatiedynamica analyseren we hoe
veranderingen in organisaties werken,
op welke wijze dit ineen grijpt met
HRM en welke rol de koﬃeautomaat
hierin speelt. Onderwerpen die voorbijkomen en waarin we je expert maken
zijn:
Organisatiedynamica
HRM en Change
Sociaal constructivistische processen
in organisaties
Rolverschuivingen van de HRprofessional
Complexiteitsdenken
Beïnvloedingsstrategieën
De HR-businesspartner
Dag 2 - Hulpmiddelen en interventies
Tijdens dag 2 gaan we met name in op
concrete veranderinterventies die je (in
samenwerking met tactisch kader) kunt
inzetten om beoogde veranderingen te
realiseren. We kijken naar verschillende
interventiemogelijkheden op zowel
meso als macroniveau, maar ook op
microniveau. Je leert te denken vanuit
sociale netwerken en vanuit keyplayers
en gatekepers. We maken onderscheid
tussen de harde en zachte kant van
veranderen en werken verschillende
interventiemethoden uit op beide
niveaus. Je past interventies toe op de
situatie in jouw organisatie en maakt
een concreet plan voor een interventie,
die je tussen dag 2 en 3 ook echt
uitvoert.
Dag 3 – Wat vraagt het van mij?
De uitgevoerde interventie levert je
veel informatie op over je eigen
Training & Opleiding - Coaching - Interim Management
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handelingswijze. Op individueel niveau
is de kracht en overtuigingskracht van
jou als adviseur niet alleen verbonden
met het inzetten van de juiste interventies en het maken van een goede
analyse. Het heeft ook te maken met
jouw positionering als HR-professional.
Dit laatste is erg verbonden met jouw
gedragsstijlen en voorkeuren. We
analyseren dit aan de hand van het
DISC-gedragsstijlen model. We kijken
naar jouw gedragsvoorkeuren, maar
ook naar je responsstijl. Als input voor
de trainingsdag lever je informatie aan
vanuit jouw organisatie, waarin jij de
adviserende rol hebt. De casus kan
bijvoorbeeld over je uitgevoerde interventie gaan, of over het adviseren van
het directieteam. We maken een script
van jouw casus en gaan op dag 3 met
een trainingsacteur aan de slag. Vooraf
analyseren we je DISC-proﬁel in de
intervisiegroepen en stellen we je
kwaliteiten en valkuilen scherp. Tijdens
de trainingsdag gaan we aan de hand
van scripted training en action learning
aan de slag met jouw wijze van handelen in jouw casus. Je krijgt concrete
feedback die je direct kunt toepassen.
Tussen de trainingsdagen in krijg je
begeleide intervisie. Samen met je
vakgenoten uit andere organisaties
puzzel je op jouw organisatie en
bijhorende casuïstiek en reﬂecteer je
op je eigen rol. Je wisselt ervaringen en
informatie uit en leert casusgericht met
elkaar onder begeleiding van een
ervaren en deskundig HRM docent.

Aantal cursusdagen: 3
Aantal intervisiebijeenkomsten: 3
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: e-learning, cursusdagen,
action learning, intervisie, scripted
training, tussentijdse opdrachten
Investering: € 1.995,-

Duurzame inzetbaarheid

Op weg naar een vitale organisatie
Iedere leidinggevende wil zijn of haar
medewerkers duurzaam inzetbaar
houden. Bij duurzame inzetbaarheid
komt veel kijken. We onderscheiden
vitaliteit, werkvermogen en employability. We kunnen het bekijken vanuit
het perspectief van de werkgever
(employer) en vanuit het perspectief
van de werknemer (employee). Beide
perspectieven komen in deze cursus
uitvoerig aan de orde, door middel van
interactieve e-learnings, cursusdagen
met ervaren en deskundige docenten
een intervisiebijeenkomsten, waarin je
door middel van action learning aan de
slag gaat met je eigen casus.
Dag 1 – Employer
De eerste dag gaat over het perspectief
van de werkgever. We kijken met name
naar de harde kant van duurzame
inzetbaarheid. We analyseren het
kwantitatieve plaatje met je: kosten,
performance en alignement. We leren
je hoe je vitaliteit kunt kwantiﬁceren en
hoe je het onderwerp als HR-professional goed op de kaart kunt zetten,
juist door de zachte en harde kant aan
elkaar te verbinden. De cursusdag
resulteert in een paar opdrachten die je
uitvoert.
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De opdrachten die je meekrijgt houden
het midden tussen inhoud en skills. Je
maakt bijvoorbeeld niet alleen een
analyse, maar voert ook een adviesgesprek met een manager of directeur,
waarin je vanuit de kwantitatieve
gegevens adviseert. De opdrachten
bespreek je in intervisieverband onder
begeleiding van een ervaren coach.
Dag 2 - Employee
Dag 2 gaat over alle factoren die vanuit
het perspectief van de werknemer een
rol spelen in vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid. We kijken naar bronnen
van energie en bronnen van stress.
Ingewikkelde thema’s komen voorbij.
Thema’s waar je als HR-professional
mee te maken hebt, zoals: ﬂow,
verslaving, schulden, pesten op de
werkvloer, werk-privé balans, rouwverwerking, scheiding, burn-out en
bore-out.
Gedurende deze dag gaan we voornamelijk in op het signaleren van
dergelijke omstandigheden, maar ook
op het eﬀect ervan op de werknemer
én op diens omgeving en prestaties.
We leren je goede en werkbare
gespreksmethoden om dergelijke zaken
bespreekbaar te maken vanuit je rol als
HR-adviseur.
Dag 3 – De rol van HR
Op de laatste trainingsdag heb je al
veel opdrachten, e-learnings en intervisiebijeenkomsten met boeiende
casusbesprekingen achter de rug. We
richten de camera nu op jou. Je rol als
HR-professional in duurzame
inzetbaarheid is onmiskenbaar. Je leert
tijdens deze dag te kijken vanuit drie
perspectieven: employer, employee en

HR en verbind deze aan elkaar door de
juiste interventies te doen. Je leert
welke adviezen je kan geven in speciﬁeke situaties en wordt met name op
het gebied van rolopvatting, positionering, beïnvloedingsstrategieën en
gesprekstechnieken getraind. We leren
je de juiste positie te kiezen en gedegen adviezen over te brengen, zowel op
inhoud als betrekking, waarin alle
perspectieven geborgd zijn.
Aantal cursusdagen: 3
Aantal intervisiebijeenkomsten: 3
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: e-learning, cursusdagen,
action learning, intervisie, scripted
training, tussentijdse opdrachten
Investering: € 1.995,-

Employer Branding
HR-marketing

De vanzelfsprekendheid van goed
personeel is niet per deﬁnitie een
uitgangspunt. Veel werkgevers moeten
lang zoeken en betalen hoge prijzen
voor de werving van personeel. Je
propositie richting potentiële arbeidskrachten is dus van groot belang. Deze
cursus gaat over de manier waarop je
deze propositie creëert. Je gaat aan de
slag gaat met de HR-marketing van
jouw organisatie. De spin-oﬀ voor je
werkgever? Een grote stap in de richting van een sterk Employer Brand. Uit
onderzoek blijkt dat bedrijven met een
sterk Employer Brand kwalitatief
betere kandidaten aantrekken, een
eﬀectievere on-boarding hebben,
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interne trots en betrokkenheid creëren
én een sterk verminderd verloop
hebben. Ook de kosten voor het
aantrekken van kwalitatief goede
kandidaten nemen sterk af.
Dag 1 – Employer Branding:
het concept
Tijdens dag 1 gaan we in op het concept Employer Branding. We bouwen
de dag op zoals een Employer Brand
wordt opgebouwd. Een goed merk
wordt bepaald door enerzijds het
imago: het beeld dat mensen erbij
hebben. Anderzijds wordt het bepaald
door de reputatie: de waardering die
mensen ervoor kunnen opbrengen. We
starten bij de basis en bouwen toe naar
een stevig en goed te vermarkten
Employer Brand. Je krijgt tijdens de
eerste dag niet alleen de kennis die je
nodig hebt om een stevig Employer
Brand op te bouwen, maar ook de skills
die je nodig hebt om intern een sterk
Employer Brand neer te zetten.
Dag 2 - Employee Value Proposition
Een sterk Employer Brand hangt samen
met een goede Employee Value Proposition. Het Employee Value Proposition
van een organisatie gaat over de vraag
welke waarde een werkgever richting
de toekomst aan zijn werknemers te
bieden heeft. Een solide Employee
Value Proposition gaat veel verder
dan een goed salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelperspectief. Het gaat bijvoorbeeld voor
een heel groot deel over de cultuur van
de organisatie en over andere factoren
die maken dat een werknemer trots en
gemotiveerd is om er te werken.
Vanuit jouw Employer Brand werken
we toe naar een solide Employee Value
Proposition.

Je krijgt een helder stappenplan aangereikt waarmee je je Employee Value
Proposition kunt opbouwen. Je maakt
een EPVconcurrentieanalyse en bouwt een
onderscheidende propositie op, waarmee je zowel je interne als je externe
arbeidsmarktcommunicatie vormgeeft.
Tussenliggende opdrachten
Het invoeren van een nieuw Employer
Brand gaat hand in hand met eigenaarschap binnen de organisatie. Hiermee
ben je vooral bezig tussen de cursusdagen in. Je pakt je rol als HRprofessional en adviseert het management over het te ontwikkelen Employer
Brand. Je wordt tijdens de cursusdagen
niet alleen op inhoud deskundig, ook in
het adviseren en implementeren maken
we je bekwaam.
Resultaat
Het resultaat van de training is
drieledig:
1. Een gedegen plan om een nieuw
Employer Brand in te voeren.
2. Een EPV-concurrentieanalyse
3. Een onderscheidende Employee
Value Proposition en bijhorend stappenplan om dit door te voeren.
Daarnaast word je getraind in de skills
die je nodig hebt om intern te adviseren in een van de belangrijkste waardevermeerderende aspecten van HR:
HR-marketing.
Aantal cursusdagen: 2
Aantal intervisiebijeenkomsten: 2
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: e-learning, cursusdagen,
action learning, intervisie, scripted
training, tussentijdse opdrachten
Investering: € 1.795,-
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Het nieuwe organiseren
HR voorbij de grenzen van
organisatie

In deze cursus leer je alles over het
adaptieve vermogen van organisaties
en vooral: van jouw organisatie. We
bekijken welke ontwikkelingen organisatievormen de afgelopen jaren hebben
doorgemaakt. We laten de klassieke
vormen van organiseren de revue
passeren en kijken naar de vraag welke
uitdagingen de afgelopen jaren hebben
gezorgd voor nieuwe vormen van
organiseren. Netwerkorganisaties,
fuzzy ﬁrms, remote organiseren, organiseren op projectniveau, het zijn
allemaal nieuwe vormen die een appèl
doen op de ﬂexibiliteit en wendbaarheid van een organisatie. Ze vragen van
HRM een heel andere invalshoek:
voorbij de grenzen van de organisatie.
Dag 1 – Contextontwikkelingen en
nieuwe vormen van organiseren
Op de eerste cursusdag gaan we uitvoerig in op vormen van organiseren in
het licht van ontwikkelingen in de
context van de organisatie. We behandelen klassieke vormen van organiseren
en leggen uit welke ontwikkelingen de
achterliggende jaren de actualiteit van
klassiek organiseren omver hebben
geworpen. De wendbaarheid van elke
organisatie is verbonden met de vraag
hoe snel de strategieën worden aangepast aan ontwikkelingen die zich buiten
voordoen. Ook andere manieren van
organiseren horen daarbij, evenals een
andere inrichting van HRM. We
bespreken nieuwe vormen van organiseren en leren je op welke wijze HRM

hierop kan meebewegen in de organisatie. We behandelen verschillende
vormen van organiseren en de
verschuivende vraagstukken en rolinrichting van HRM als fenomeen, maar
ook van jou als HR-professional.
Dag 2 – HRM voorbij de grenzen van
de organisatie
Dag 2 staat helemaal in het teken van
HRM anders organiseren. De
COVID-19 crisis heeft bijvoorbeeld
gezorgd voor een geheel nieuwe wijze
van werken, vergaderen, aansturen,
opleiden en ontwikkelen, beoordelen,
noem maar op. Maar ook andere
ontwikkelingen, zoals grote bezuinigingsoperaties hebben gezorgd voor
andere manieren van samenwerken. Te
denken valt aan zelforganisatie. Dit
alles doet een beroep op de inrichting
van HRM als geheel, maar ook op jouw
rol als HR-professional. Hoe zorg je er
bijvoorbeeld voor dat je zicht houdt op
de mensen in de organisatie? We kijken
deze dag met name naar de inrichting
van HRM en de verschillende rollen en
aandachtsgebieden die je als HR-professional hebt. Het vraagt immers ook
iets van jou.
Aantal cursusdagen: 2
Aantal intervisiebijeenkomsten: 2
Maximaal aantal deelnemers: 16
Leervormen: e-learning, cursusdagen,
action learning, intervisie, scripted
training, tussentijdse opdrachten
Investering: € 1.795,-
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Karsten van Slooten

Interim manager, trainer, coach
Karsten van Slooten is oprichter en eigenaar
van Van Slooten & Partners. Hij begeleidde
als interim manager strategische verandertrajecten binnen een keur aan organisaties
in zowel bestuurlijke als commerciële contexten.
Als coach heeft Karsten vele mensen en
teams gecoacht in het kader van management development, functioneringsvraagstukken, verbetertrajecten en samenwerkingsvraagstukken.
Ook is Karsten een veelgevraagd trainer,
spreker en inspirator op het gebied van
communicatievaardigheden, management
skills, teamsamenwerking, change management, strategisch human resource development, coaching, organisatiedynamica en
teamdynamica.
Karsten wordt beschreven als open en
eerlijk, vriendelijk en betrokken, analytisch,
medemenselijk en resultaatgericht. Daarnaast is Karsten sensitief op intermenselijke
processen en gaat hij te werk met een
stevige dosis humor. Karsten publiceerde in
meerdere vakbladen, is betrokken als extern
deskundige in verschillende adviesraden en
werkt momenteel aan zijn Basisboek Coachingsvaardigheden, dat in 2022 door Boom
Uitgeverij gepubliceerd zal worden.
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Anneke Smits

Jan-Willem Nuis

Anneke is een ervaren en betrokken
trainer en coach die haar sporen verdiend heeft op het gebied van HRM,
vitaliteit, employability, werkvermogen
en uiteenlopende gespreksmethodieken. Anneke is specialist op het gebied
van vitaliteit, werkvermogen en
employability. Ze inspireert vanuit een
grote dosis kennis en praktijkervaring.
Als coach is zij actief op het gebied van
management-, functionerings- en
verzuimvraagstukken.

Jan-Willem Nuis is een enthousiaste,
inspirerende en analytische professional, die in staat is complexe
concepten te vertalen naar een praktische, casusgerichte toepassing en dit
met veel humor en inspiratie over te
brengen. Jan-Willem neemt niet snel genoegen met een eerste antwoord en weet
mensen aan te scherpen, zodat ze zich
daadwerkelijk verder ontwikkelen.

Onze mensen

Trainer, coach

Anneke sluit aan bij de leervragen van
deelnemers, ziet en analyseert veel en
creëert op natuurlijke wijze een veilig
leerklimaat. Door haar schat aan praktijkervaring is zij goed in staat om cases
te analyseren en hiermee te werken in
de trainingen. Haar master interventiekunde zet ze daarbij in om te komen
tot daadwerkelijke verbeteringen. Ze
daagt uit en brengt de inhoudelijke
materie dichtbij de deelnemers. Anneke
is eveneens actief als docent aan de
Academie Bedrijfskunde & HRM van de
Christelijke Hogeschool Ede.

Trainer, coach

Jan-Willem is de grondlegger van het
HRM-aandachtsgebieden model en
adviseert organisaties op het gebied
van strategisch HRM en verandermanagement. Jan-Willem is tevens
werkzaam als docent aan de Academie
Bedrijfskunde & HRM van de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast werkt
hij aan zijn promotiestudie op het
gebied van sociale complexiteit en
sustainable HRM. Dit doet hij aan de
universiteit Nyenrode.
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Alie Wiertsema

Myrel Fleur

Alie heeft een achtergrond als hulpverlener in zowel vrijwillige als gedwongen
situaties. Daarnaast is zij ervaren als
onderwijsontwikkelaar en docent.
Vanuit haar brede ervaring binnen de
hulpverlening en het onderwijs volgde
zij de opleiding tot trainingsacteur bij
De Trap theaterschool in Amsterdam.
Ook behaalde zij een master Learning
& Innovation. Alie weet zodoende
leersituaties te creëren waarin echte
stappen worden gezet.

Myrel is al jaren actief als trainingsacteur. Zij zet haar acteerwerk graag in
om anderen te laten experimenteren
met gedrag en het eﬀect hiervan zichtbaar te maken. Ze houdt ervan om een
leer- en succeservaring te bieden en
nodigt deelnemers op haar warme
betrokken wijze uit om een stapje
buiten de comfortzone te zetten. Ze is
erop gericht mensen te laten groeien
als professional en als persoon.

Onze mensen

Trainingsacteur

Alie is een echte verbinder. Zij weet
casuïstiek vanuit meerdere perspectieven te benaderen en van daaruit een
veilige leersituatie te creëren. Alie
werkt gedegen en creatief, sluit goed
aan bij de leerbehoefte en werkt van
daaruit naar concrete leersituaties,
waarin zij de deelnemers helpt om
inzicht te krijgen in gedrag en het
eﬀect daarvan. Alie weet veel veiligheid
te creëren en wordt getypeerd als
rustig, deskundig, analytisch en reﬂectief. Zij is actief in meerdere contexten
als trainingsacteur en docent.

Trainingsacteur

Myrel wordt beschreven als sensitief,
duidelijk en doelgericht. Ze heeft haar
aandacht volledig bij de ander, is
geloofwaardig en handelt authentiek.
Myrel werkt als trainingsacteur voor
meerdere trainingsbureaus binnen
uiteenlopende branches en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
voor Trainingsacteurs.
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Dion Breunissen

Onze mensen

Relatiebeheerder

Dion studeerde Human Resource
Management en specialiseerde zich
tijdens zijn studie in blended learning,
e-learning en learning & development.
Dion studeerde af bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), waar hij
na zijn onderzoek een succesvol learning & development programma implementeerde.
Dion neemt het relatiebeheer van Van
Slooten & Partners waar en houdt
ervan om aan te sluiten bij de vraagstukken die in de organisaties van onze
deelnemers, maar ook op individueel
niveau leven. Hier zoekt hij graag een
passende oplossing bij. Dion analyseert
snel, heeft aan een half woord genoeg
en is sensitief op wat er nodig is. Hij is
benaderbaar in letterlijke en ﬁguurlijke
zin en is in zijn werk grondig en
betrouwbaar.

Wil jij verder?
+31 6 48 26 20 60
info@vanslootenpartners.nl
www.vanslootenpartners.nl
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