HERKENNING?
U hebt vast geen tijd om dit te lezen, snelle ontwikkelingen, ingehaald worden door nieuwe targets, nietwaar? Het gaat goed met
uw organisatie, maar als de lat hoger ligt is dat misschien tegelijkertijd slecht! Harder rennen met minder mensen? Turbotaal,
ontspoord vakjargon. Begrijpen we elkaar nog wel of praten uw mensen elkaar na? “Wat bedoel je eigenlijk”? Binnen steeds
kortere tijd veranderen team samenstellingen en zit u plotseling met anderen aan tafel of bent u de nieuwkomer. Maar kennen
zij elkaar eigenlijk wel? Echt kennen en verstaan? Of leven ze in hun eigen cocon en begint hun buitenwereld al ín uw gebouw?

MISSCHIEN OVERDRIJVEN WE?

INCOMPANY

Maar als u íets hiervan herkent, dagen wij u uit om na te denken of het succes,

Wij bieden u dit vermogen aan om toe te passen in uw team, afdeling of

uw succes, niet voornamelijk door de medewerkers bepaald wordt. Een open

groep. Incompany bijeenkomsten om uw medewerkers belangrijke stappen

deur? Vast wel, maar toch willen we het hebben over het potentieel van uw

vooruit te laten zetten.

team. Hun intrinsieke capaciteit vergroten door aandacht, persoonlijk contact,

• Door de eigen business en organisatie beter te leren begrijpen.

leren, belangstelling, elkaar leren kennen en denkruimte geven.

• Door de medewerkers uit te dagen elkaar beter te leren kennen, vooral

Als het zo simpel was?

• Kennisinput door professionele trainers en coaches hiervoor in te zetten.

elkaar te begrijpen.
• Door kennisdeling op gang te brengen, door henzelf nota bene.

INSPIRE

• Bij alles als basis de eigen thema’s van de organisatie of groep en de

U herkent hierin misschien al de pijlers van Inspire. Het ontwikkelen en delen

actualiteit daarvan.

van kennis, aangaan van contacten met elkaar, het bieden van een omgeving

Een greep uit mogelijkheden tot vergroting van samenwerking, kennis,

en setting waarin u tot ideeën en denkruimte komt, geïnspireerd door….. u

vaardigheden en begrip.

zelf en anderen. Ons vak, onze passie en wij koesteren uw succes hierbij.

Het ís zo simpel!

AANPAK
INTAKE MET
OPDRACHTGEVER

WORKSHOP
VASTSTELLEN
BEHOEFTE

LEER- EN
ONTWIKKELPLAN

BIJEENKOMSTEN

Doel vaststellen
Planning bepalen

Team, groep, individu
Thema’s benoemen

Stappen bepalen
Leer- / ontwikkelplan
opstellen

Kwartaal bijeenkomst
Inspelen actualiteit
Combinatie trainingen
en open sessie

STAP 1

STAP 2
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STAP 3

STAP 4

Een groepsgrootte kan wat ons betreft variëren van klein (min 8 pers.) naar

PE ACCREDITATIE

groot (max 100 pers.).

Inspire is PE geaccrediteerd door de NBA. In overleg
met de opdrachtgever is het mogelijk om aan deze

INZET PROFESSIONALS

incompany bijeenkomsten PE punten toe te kennen.

De Incompany opdracht wordt op alle momenten gefaciliteerd door Inspire
én tevens, afhankelijk van het programma, verzorgd door trainers of coaches

CONTACT

met een professionele achtergrond. Als het gaat om bruggen slaan tussen

Hebben we uw interesse gewekt?

vakkennis en vaardigheden enerzijds en de effectieve toepassing daarvan

Wij nemen graag contact met u op om uw reactie te vernemen.

anderzijds zijn zij van grote waarde en spreken de taal van de deelnemers.

Contactgegevens robert@inspireprofessionals.nl of via 06-52659024

AANBOD

REFERENTIES

Voor een basis Incompany opdracht (1 jaar) geldt een richtbedrag van

Wij zijn trots op het succes van de Incompany sessies bij enkele aanspre-

€ 7.500,-- (exclusief BTW), afhankelijk van de grootte van de groep, het

kende opdrachtgevers. Zij hebben de volgende quotes daarover met ons

aantal bijeenkomsten en de inhoud van de trainingen. Wij gaan daarbij uit

gedeeld:

van bijeenkomsten op de eigen locatie en ter plaatse eventueel eten en
drinken. Start halverwege de middag tot vroeg in de avond. Uiteraard zijn
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“Ik ben zeer tevreden met de manier waarop
Inspire voor Stork succesvolle controller
tweedaagsen heeft georganiseerd”.
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alternatieven in overleg denkbaar.
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– Hans Nederlof, Regional Director Finance Continental Europe, Stork

“Inspire faciliteert een omgeving waarin mensen
bereid zijn met elkaar te delen in een prettige
sfeer en worden door de facilitators op basis
van een “outside-in” beeld constructief
uitgedaagd.”
– Martin Reinecke, Vice President Corporate Risk & Assurance, ASML

