Intervisiecoaching voor HR Professionals
Vanuit onze praktijk en contacten met HR Professionals in uiteenlopende HR-rollen merken we
dat er nood is aan een platform waarin collega’s in gelijkaardige rollen uit verschillende bedrijven
hun ervaringen kunnen uitwisselen en leren van elkaar a.d.h.v. concrete werkgerelateerde cases.
Vaak treden dezelfde patronen en situaties op in diverse organisaties. Dan kan het verhelderend
werken om deze met collega’s in alle veiligheid en vertrouwen te kunnen delen en te leren hoe zij
vanuit hun ervaring en perspectief met de betrokken case zouden omgaan.
Wat bieden we jou?
Een platform om in vertrouwen en in een beperkte kring (4 tot 6 deelnemers) cases voor te
leggen aan collega-HR Professionals en zo te leren van elkaar
Aan den lijve de kracht van IntervisieCoaching ervaren onder begeleiding van een ervaren
intervisiecoach
Een gestructureerd overleg met intervisiewerkvormen op maat van thema en groep
Een hoop nieuwe inzichten na elke sessie waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in jouw
organisatie
Wat mag je verwachten?
We houden een startsessie waarin duidelijke afspraken worden gemaakt met alle
deelnemers over hoe we in de afgesproken sessies zullen samenwerken. We frissen tevens
een aantal basisvaardigheden op die in de loop van de sessies gebruikt zullen worden.
Daarna volgen 4 sessies van 2u30 waarin we 2 tot 3 cases behandelen die gekozen worden
door de deelnemers. Deze sessies worden gespreid over een periode van gemiddeld 6
maanden
We sluiten af met een slotsessie waarin we samen de inzichten op procesvlak oogsten en
vooruitblikken rond verankering en opvolging
Waar en wanneer kan je deelnemen?
Data voor Vlaams-Brabant (Steenhuffel):
o Start op 13 april 2016 tussen 9u30 en 12u
o Sessies op 19 mei, 29 juni, 28 september, 26 oktober telkens van 9u30 tot 12u
o Afsluiting op 30 november tussen 9u30 en 12u
Data voor Gent (centrum)
o Start op 21 april 2016 van 14 tot 16u30
o Sessies op 26 mei, 28 juni, 8 september en 6 oktober 2016 telkens van 14u tot
16u30
o Afsluiting op 14 november 2016 tussen 14 en 16u30
Wat kost het je?
Je tekent in voor het hele traject. Dit komt neer op een investering van 2.350€, exclusief BTW
Lanceringsaanbod: de eerste 4 inschrijvingen per locatie ontvangen een korting van 10%.
Nog vragen?
Contacteer ons volledig vrijblijvend via info@intervisiecoaching.be of bel een van onze
intervisiecoaches.

www.intervisiecoaching.be

