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HET GOEDE GESPREK



HE T  GOE DE  GE S P R E K
Goede gesprekken zijn bedoeld om de behoeften van de organisatie en de
werknemer steeds op elkaar aan te laten sluiten. Vormen waarin goede
gesprekken plaatsvinden zijn coachingsgesprekken, bila's, teamoverleg, maar
ook meer informele gesprekken zoals bij de koffieautomaat. 

De manier om thema's zoals inzetbaarheid, motivatie en ontwikkeling te
activeren is het voeren van een goed gesprek. Uit onderzoek blijkt dat deze
thema's bij de meeste organisaties hoog op de agenda staan, maar dat actie
vaak uitblijft. Hierdoor wordt sturing op inzetbaarheid, motivatie en
ontwikkeling van medewerkers niet concreet. 

Het niet voeren van goede gesprekken leidt tot afstand tussen organisatie en
werknemer. Dit heeft een negatieve invloed op de motivatie, het plezier, de
prestaties en de gezondheid van mensen in organisaties.

H E T  B E L A N G  

D E  U I T D A G I N G
Van belang is dus de 'fit' tussen de behoeften van de medewerker én de
organisatie. Voor leidinggevenden is de uitdaging vooral het inzien van het
belang, het gesprek aan durven gaan, en kunnen onderzoeken wat de
wensen, motieven en belangen van de medewerker zijn. Om vervolgens
samen met de medewerker de vertaling maken naar de praktijk.

De medewerker zal moeten leren meer verantwoordelijkheid en initiatief te
nemen, en zich bewust te worden van zijn/haar positie nu en straks. In
praktijk blijkt het voor beiden moeilijk dit gesprek aan te gaan en te voeren.
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DE  A A NP A K

Bureau Aldoende begeleidt leidinggevenden en medewerkers op,
rondom en tijdens het werk met als doel beter toegerust te zijn om het
gesprek met elkaar aan te gaan en er een goed gesprek van te maken.

Dit werkend leren is praktisch, afwisselend, doelgericht en toepasbaar.
Geen transferprobleem, geen kunstmatige simulaties, geen abstracte
theoretische modellen. Wel al doende leren en het daadwerkelijk
aanpakken van relevante vraagstukken die nu een oplossing behoeven.

De Aldoende werkwijze voor de begeleiding van goede gesprekken is
gebaseerd is op de gedachte dat leren beter gaat wanneer de
vaardigheid of het gedrag direct toegepast wordt in het echte werk. Dat
noemen wij Aldoende leren.

En dát is waar Bureau Aldoende zich onderscheidt. Terwijl de deelnemer
zijn/haar functie uitvoert, wordt deze begeleid en getraind in de nieuw
aan te leren vaardigheden en gedrag. Door coaching en training te
combineren, is het geleerde direct toepasbaar, zijn er meer en directere
feedbackmomenten en kan het gedrag op het moment dat het
uitgevoerd wordt, bijgesteld worden.

Kortom; wij maken werk van leren.
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DE  A A NP A K

Het Belang
Informeren en faciliteren
Gesprekstechnieken
Persoonlijke belemmeringen
Werk Ontwikkelingen
Het ophalen van wensen en behoeften

De huidige situatie
Het persoonlijk profiel (kunnen & willen)
Het toekomstperspectief
Wendbaarheid & Belastbaarheid
Initiatief & Verantwoordelijkheid
Gesprekstechnieken

De Aldoende werkwijze voor de begeleiding van leidinggevenden en
medewerkers die loopbaangesprekken voeren uit zich doordat de begeleiding
gebaseerd is op de methodiek ‘'Voordoen – Samen doen – Zelf doen'. Onze
begeleiding kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden:

Leidinggevenden 
1 op 1 of groepstraining met als doel beter toegerust te zijn om het gesprek
met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op
lange termijn. Thema's die aan bod komen zijn: 

Medewerkers 
De loopbaanadviseurs van Bureau Aldoende kunnen de medewerkers trainen
en voorbereiden in het aangaan en voeren van het goede gesprek. Thema's die
aan bod komen zijn:
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HE T  R E S UL T A A T

een verbeterde relatie tussen medewerker, leidinggevende en organisatie;
inzicht in de leerbehoefte van de organisatie en de capaciteiten van de
medewerker en daardoor bewustwording van de ontwikkelingsbehoefte voor
de toekomst;
het ontwikkelen van de bijdrage van de medewerker aan de doelstellingen
van de organisatie en bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van
de medewerker daarbij; 
het stimuleren van de ontwikkeling van de medewerker; 
het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers; 
het voorkomen van verzuim door het vergroten van de betrokkenheid,
motivatie en wendbaarheid van de medewerker.

Wanneer leidinggevenden en medewerkers getraind en geadviseerd zijn mag u
het volgende als resultaat verwachten:

Wanneer het nieuwe gedrag niet direct als voordelig ervaren wordt, is er een
zekere mate van discipline en doorzetten nodig. Deelnemers ervaren het
voordeel van het nieuwe gedrag zelf door de directe koppeling tussen het leren
en het toepassen. Dat is de intrinsieke motivator om het gewenste gedrag
duurzaam mee te borgen. De deelnemer neemt daarin zijn eigen
verantwoordelijkheid.
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E R V A R I NGE N V A N DE E L NE ME R S

Dijklander Ziekenhuis - Senior HRD adviseur
"Bureau Aldoende kenmerkt zich door hun focus  op resultaatgericht leren en het in
gezamenlijkheid met de opdrachtgever en doelgroep ontwerpen van leertrajecten. Zij
hebben een bijzonder plezierige manier van samenwerken. Ze denken mee in het belang
van de organisatie ook als dit niet in hun eigen belang is. Het leren staat centraal. Ze
komen afspraken na en leveren steevast kwaliteit."
  
Coöperatie DELA  - Locatiemanager DELA
"Een betrokken coach die in staat was mij inzicht te geven, daarbij gaf hij mij concrete
handvatten waarmee ik het te voeren gesprek beter kan gaan doen. Ook vond ik het
prettig dat hij in staat was om snel tot de kern van mijn hulp vraag te komen."

Bestuursondersteuner
"De gesprekken daagden uit tot kritisch zelfonderzoek. En dat is ten diepste waar het om
gaat. Dat je zicht hebt op hoe je verder kunt. Ik heb mijn positieve ervaring met anderen
gedeeld. Wellicht dat het ook hen inspireert zich bezig te houden met de vraag hoe je
verder kunt."

Officemanager
"Door middel van gesprekken en oefeningen heb ik een goed beeld gekregen van waar
mijn krachten liggen. Dankzij de loopbaanadviseur heb ik meer vertrouwen in mezelf
gekregen en ben ik enorm gemotiveerd om zijn tips te gebruiken in mijn verdere
loopbaanontwikkeling."
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E N NU?

Contactpersonen vanuit Bureau Aldoende zijn:

  

Ruben Mogge René Kuylenburg

Let op!
Met de MKB SLIM subsidie kunt u de kosten grotendeels

gesubsidieerd te krijgen. Kijk op onze website om te zien of u in
aanmerking komt.

www.bureaualdoende.nl/subsidiecheck
 

We denken graag met u mee in de oplossingen voor uw uitdagingen.
Heeft u interesse om de mogelijkheden te bespreken? Neem dan dan
contact met ons op via 072-035600 of info@bureaualdoende.nl.
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OVER

Vanaf de oprichting in 2015 verzorgt Bureau Aldoende leerinterventies op het
werk zelf. Daar waar de vereiste kennis en vaardigheden nodig zijn. Onze
trainingen en veranderinterventies zijn kort en gericht op de daadwerkelijke en
actuele vragen uit de eigen praktijk van de deelnemers. Geen langdurige
trainingen met theoretische modellen, simulaties en (rollen)spellen, maar
direct toepassen, daarvan leren en beter presteren in de eigen praktijk.

Wij begeleiden toepassingsgericht leren voor uitvoerende medewerkers,
operationele managers, midden managers, stafdiensten en strategisch
leidinggevenden. Met de organisatiedoelstellingen van de opdrachtgever en de
leerbehoefte van de deelnemers als uitgangspunt ontwerpen wij in co-creatie
maatwerkprogramma’s. In de samenwerking met onze opdrachtgevers en
deelnemers zijn we makkelijk bereikbaar en schakelen we snel.

U kunt Bureau Aldoende ook inschakelen voor de volgende thema's:

Leiderschap
Teamontwikkeling
Loopbaanontwikkeling
Werven en selecteren

Organisatieontwikkeling
(Competentie) coaching
Verkopen
Intervisie
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