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ADVISEURS OPZIJ: WE DOEN HET ZELF!

Training Implementatiekunst
We leven in een tijdperk waarin je
als organisatie voortdurend ontwikkelt.
Je kunt eenvoudigweg niet stil blijven
staan. Die ontwikkeling komt niet
langer van de tekentafels van directie
en management, maar ontstaat juist in
interactie met alle betrokkenen.
Implementeren is regisseren geworden.
Alle spelers hebben hun inbreng en
zijn mede verantwoordelijk dat er een
goed lopende voorstelling komt. Dat is
implementatiekunst. Het is de kunst
die het bedenken, ontwerpen en
implementeren van vernieuwingen
samen brengt. Vernieuwing die in de
organisatie zélf vorm krijgt en
voortbouwt op wat er is. Op ideeën,
gedeelde inzichten, kritiek en energie.
In de regie vraagt dat om interventies
waarin mensen betrokken zijn, op zoek
gaan naar wat er leeft in de
organisatie. Zelf vernieuwingen leren
implementeren? Ja graag! Het is kunst
die je kunt leren. Dat is werken aan de
toekomst en de kwaliteit van het werk.
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Implementeren is doen, en dat doe je
zelf. Adviseurs opzij!

Inhoud

En daarom organiseert
Pentascope de training Implementatiekunst, om zelf het ‘verandervak’ onder
de knie te krijgen. In de training
Implementatiekunst gaan we aan de
slag met de inzichten, methoden en
technieken die in ons boek
‘Implementatiekunst’ te vinden zijn, en
de manier waarop je veranderingen
werkend krijgt in de eigen organisatie.

De training besteedt aandacht aan
twee met elkaar verbonden
vraagstukken:
1. Leren kijken naar organisaties en
hoe daarin verandering plaatsvindt.
Kunnen waarnemen van
kernprocessen en de
(on)veranderbaarheid van de
organisatie. Meerdere manieren van
kijken inbrengen om met de
opdrachtgever te onderzoeken wat er
(echt) nodig is.

Voor wie?
De werkwijze van Pentascope is er
op gericht mensen zelf in staat te
stellen veranderingen in hun eigen
organisatie te realiseren. De training is
bedoeld voor medewerkers en
managers van afdelingen strategie en
beleid, HR en/of ICT, kwaliteit
bestuurssecretarissen en medewerkers
van de eigen implementatie-afdeling.

2. Welke methoden en technieken heb
ik tot mijn beschikking om te kunnen
implementeren? Hoe bewust ben ik
bezig om veranderkundige interventies
toe te passen in mijn projecten of
opdrachten? Hoe kan ik mijn
interventies verifieerbaar maken voor
collega’s?
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Referenties

“Door de training IK kijk ik anders naar
veranderingen in onze organisatie en
weet ik beter hoe ik reacties van
mensen kan plaatsen, welke intenties er
aan ten grondslag kunnen liggen en
vanuit welke waardepatronen er
gehandeld wordt. Dat maakt het
mogelijk om mijn eigen handelen aan te
passen om tot resultaat te komen.
De begeleiding was zeer prettig en
praktijk gericht. Het trainen van
vaardigheden binnen de bestaande
context maakte dat ik het meteen de
volgende dag kon toepassen. De
diversiteit aan deelnemers gaf
herkenning, nieuwe impulsen en andere
perspectieven.”
Paule Schaap
Poolmanager bij Provincie Friesland

“De training Implementatiekunst heeft
mij geholpen bij het zien van mijn eigen
rol en verantwoordelijkheid. Met een
focus op wat ik zelf kan doen om
verandering en beweging in gang te
zetten. De trainers hebben mij beiden
met hun kennis en ervaring
geïnspireerd. Enerzijds werd ik
bevestigd dat ik als teammanager al
goede zaken doe en anderzijds heeft
het mij geholpen om daarin te kunnen
versnellen en doorpakken. Mijn
enthousiasme voor veranderen heeft
een enorme boost gekregen en ik ben
nu uitgerust met meer verschillende
instrumenten om te kiezen voor een
andere aanpak als dat nodig is. Ik kan
je deze training van harte aanbevelen.

In de training komt de zin en
onzin van veranderen en
implementeren aan de orde. We
gaan in op de processen en
fenomenen die veranderen en
implementeren zo lastig maken. Onze
eigen aannames en veronderstellingen
over wat wel en niet werkt, stellen we
tijdens de training zelf op de proef.
Wanneer we beseffen waarom
veranderen, ook voor ons zelf, soms
zo moeilijk is, kunnen we ook
achterhalen wat bijdraagt aan
succesvol veranderen en
implementeren.

Leren door te doen
De opzet van de training is
praktisch en gericht op concrete,
actuele veranderkundige
vraagstukken. Een voorwaarde om
deel te nemen aan de training is dan
ook dat je als deelnemer een concreet
(implementatie of veranderkundig)
vraagstuk uit jouw eigen organisatie
meeneemt naar de training. Tijdens
de training vertaal je aangereikte
visies, methoden, technieken en
interventies direct naar jouw eigen
‘implementatieopdracht’. Tijdens het
telefonisch intakegesprek
onderzoeken we samen met jou wat
jij eruit wilt halen.

Hebben jij en/of collega’s
belangstelling om aan de training deel
te nemen: inschrijven kan via
Implementatiekunst@pentascope.nl
o.v.v. naam, functie en organisatie.
Mocht je meer informatie willen dan
kun je contact opnemen met Joos
Jacobs (0612248350)

Praktische informatie
De training wordt gegeven op 3
en 4 juni module 1) en 29 en 30 juni
(module 2) in Amersfoort.
De modules bestaan uit vijf
aaneengesloten dagdelen inclusief de
avond van de eerste dag. Het aantal
deelnemers is 10 tot maximaal 15.
De kosten voor dit programma
zijn € 2.500,- per persoon exclusief
btw en exclusief locatie- en
verblijfskosten. De locatie- en
verblijfskosten zijn € 350,- en worden
apart in rekening gebracht. Eventuele
overnachtingen regelen deelnemers
zelf. Bij Mercure hotel Amersfoort
krijg je korting onder vermelding van
Pentascope.
Iedere deelnemer ontvangt
relevante prints van het boek
Implementatiekunst en in digitale
vorm het ‘Werkboek
implementatiekunst’. Dit is bij de prijs
inbegrepen.

Begeleiding
De training wordt gegeven door
Joos Jacobs en Engbert Breuker,
(beide werkzaam bij Pentascope en
gespecialiseerd in veranderen).

Marijke Veeneman
Manager juridische en fiscale zaken
De Volksbank
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