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Workshops
Waardevolle verbindende gesprekken Egostrippen

Regionale samenwerking - Maarten Hageman

Wat kenmerkt een verbindend gesprek? En een
goede samenwerking? In deze workshop laat Ramon
Dolfin van Egostrippen je ervaren hoe je op een
eenvoudige manier een waardevol gesprek kunt
voeren. Geen poespas of lastige schema’s, maar een
heel makkelijke manier om gesprekken echt inhoud
te geven. Sta jij open voor nieuwe inzichten die je
eenvoudig een impuls geven aan verbinding en
samenwerking in jouw team?

Samen met Maarten ga jij aan de slag met de
volgende drie vraagstukken:
Hoe wordt er anno 2022 in Nederland
samengewerkt tussen overheden en met
ondernemers en maatschappelijke organisaties?
Aan de slag met trends en actuele
ontwikkelingen.
Hoe werken we samen in Regio Zwolle?
Samenwerken: spagaat of feestje voor manager
en leidinggevende?

Positieve versterking – FocusXL

Museum De Proefkolonie

Complimenten hebben we vaak in gedachten, maar
we spreken ze niet altijd uit. Zonde! Belonen werkt
namelijk veel beter dan straffen. In deze training leer
je hoe je jouw collega’s kunt stimuleren middels
positieve versterking. Ook gaan we aan de slag met
positieve beinvloeding en conditionering in de
richting die jij wilt. Handig voor jezelf én goed voor de
werkcultuur.

Het is 1818 en Nederland staat in brand. De sociaal
bewogen generaal Johannes van den Bosch komt als
redder in nood met een ambitieus plan om de
armoede in ons land te bestrijden door het stichten
van landbouwkoloniën. Leer meer over de
invloedrijke geschiedenis van de Maatschappij van
Weldadigheid en bezoek museum De Proefkolonie!

Workshops
Integraal leiderschap - ELLLA
In deze workshop ga jij aan de slag met de drie
werelden van Daniel Ofman. We staan stil bij wat we
met die werelden bedoelen en welke wereld het
dichtst bij jou ligt. Ook maken we de koppeling naar
Gemeente Nunspeet, waar ELLLA op dit moment
partner is bij de organisatieontwikkeling. We staan
stil bij leiderschap in de organisatie en het
(cultuur)programma ‘Iedereen in beweging’.

Anders denken | Anders doen - TeamGelukt
Hoe kom je erachter wat je doelgroep daadwerkelijk
belangrijk vindt? Hoe kom je tot vernieuwende en
bruikbare oplossingen? In deze workshop ervaar je
hoe je principes vanuit Design Thinking & Creative
Problemsolving toepast in de praktijk. Zo leer je hoe
je op een andere manier kunt kijken en te komen tot
vernieuwende oplossingen. Want innoveren kun je
leren!

Fietsen door de gemeente
Ben jij benieuwd naar de mooie omgeving die
Westerveld te bieden heeft? Stap dan op de fiets en
ga met een routekaart op zak samen op ontdekking!
Ook hier komt samenwerken goed van pas.

Mission Command
Wil jij ervaren wat wel en wat niet werkt in
samenwerken en verbinden? Doe dan samen met
Mission Command en jouw teamgenoten mee aan
deze ervaringsleeroefening. De oefening slaagt alleen
maar wanneer iedereen het gezamenlijke doel
begrijpt, elkaars kwaliteiten optimaal worden benut
en de verbinding met elkaar wordt gezocht. Neem
vervolgens de lessons learned mee naar de dagelijkse
praktijk!

