STERK

@ werk

Professionals
vakinhoudelijk
en persoonlijk
sterker!

Wij maken professionals vakinhoudelijk en persoonlijk

STERK

sterker! Door in de dagelijkse praktijk van de eigen
werkomgeving een leer- en ontwikkelomgeving te

@ werk

creëren, worden professionals uitgedaagd om vanuit
hun eigen rol te kijken naar de organisatie en de
interactie met de directe omgeving.
Op basis van vakinhoudelijke kennis en persoonlijk
manifesteren worden vaardigheden aangeleerd en

Professionals
vakinhoudelijk
en persoonlijk
sterker!

kwaliteiten direct ingezet in de eigen organisatie.
Een groeiend inzicht en bewustwording
rondom de eigen rol in de organisatie,
leidt tot actief en ondernemend
bijdragen aan het organisatie
resultaat, vanuit zelfstandigheid
en met anderen.

Gelijktijdig
vakkennis

Tijdsbesteding in de
praktijk in company

opdoen
& vaardigheden

ontwikkelen

Resultaten die

Persoonlijke ontwikkeling

binnen functie en inhoud

Het programma
STERK@Werk wordt
gegeven in de praktijk
van de eigen organisatie.

Organisatievisie

verbinden
met functie-inhoud

Resultaten die zich
direct in de praktijk laten zien. Een

JE EIGEN
WERKPLEK

daar gebeurt het!

laten zien

gelijktijdig vakkennis opdoen en
vaardigheden ontwikkelen!

moet manifesteren en
moeten worden.

in de praktijk

UNIEKE COMBI!

Het is dit speelveld waar jij je
waar prestaties geleverd

zich direct

programma dat is
afgestemd op jou:
jouw functie-inhoud,
jouw organisatie en
jouw rugzak!

IN 3 MAANDEN RESULTATEN BEHALEN OP:

PERSOONLIJKE

GROEI

ORGANISATIEVISIE

VERBINDEN

en ontwikkeling
binnen je
functie-inhoud

Wat kan ik bijdragen
aan de ambities van
de organisatie?

EXPLOITATIE & BEHEER
Hoe houd ik de juiste focus en welke middelen
heb ik tot mijn beschikking?

FOCUS OP
JEZELF

FASERING
TRAJECT

Laat jezelf professioneel zien
Wie ben ik, wat wil ik en wat wordt er van
mij verwacht. Ik als professional, leidinggevende of resultaatverantwoordelijke.

flexibel aan te passen naar
behoefte van de organisatie

Wat breng ik in vanuit mijn professie en
mijn persoonlijkheid.

FOCUS OP

FOCUS OP

FOCUS OP

Jezelf verbinden aan jouw functie

Ondernemen in jouw functie

Sturen in jouw functie

Wat breng ik in als persoon en als

Waar liggen voor mij de kansen en

Actualiseren vakinhoudelijke kennis op

professional. Op welk vlak liggen voor

mogelijkheden in verbinding met de

thema’s trends & ontwikkelingen, toegespitst

mij de ontwikkelpunten om de komende

organisatievisie? Hoe kan ik daarop

op visie van de eigen organisatie. Welke

periode aan te werken en met welk

acteren en creëer ik voldoende draagvlak

cijfers geven inzicht in het presteren van

beoogd resultaat.

voor mijn plannen?

mijn afdeling/discipline en hoe kan ik deze

FUNCTIE-INHOUD

ONDERNEMERSCHAP

VAKINHOUD & CIJFERS

beïnvloeden?

Professionals vakinhoudelijk
en persoonlijk sterker!
Meer weten over STERK@werk
in jouw organisatie? Laat het ons
weten!
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