sociaal ondernemerschap
versterken

bootcamp innovatieve
arbeidsorganisatie
Werken met ‘goesting’ in een wendbare organisatie
Wat is een bootcamp?
Een bootcamp is een interactief traject waarin je in vijf halve dagen jouw vaardigheden en kennis naar
een hoger niveau tilt.
Samen met duo’s uit zeven andere sociale ondernemingen - uit verschillende sectoren - maak je werk
van een specifieke case: je leert van experts én van elkaar, in een open en vertrouwelijke sfeer.
Intersectorale praktijkvoorbeelden inspireren je om buiten je hokje te denken. Vervolgens vertaal je
deze ideëen naar een visie. Ten slotte begeleiden we je persoonlijk bij het uitrollen van deze visie, tijdens
twee uur extra individuele coaching.

Waarom deelnemen aan dit bootcamp?
Medewerkers die ‘goesting’ hebben en hun verantwoordelijk opnemen: dat is de sleutel voor tevreden
cliënten. Maar hoe werk je dat in de hand? Met andere woorden…
•

Hoe maak je werk werkbaar voor medewerkers?

•

Hoe creëer je gedeeld leiderschap?

•

Hoe verdeel je het werk over de medewerkers en teams?

•

Welke tools zet je in om teams te ondersteunen?

•

En hoe helpt jouw infrastructuur in dit proces?

Dit bootcamp dompelt je onder in alle aspecten van innovatieve arbeidsorganisatie.

Wat kan en weet je na afloop van dit bootcamp?
Je leert:
•
Alle actoren helder en krachtig overtuigen van de veranderingsnoodzaak
•

De condities en context voor autonome, zelfsturende en wendbare teams creëren

•

Een gedeelde visie - met duidelijke waarden - uitbouwen

•

Het veranderingsproces stapsgewijs en integraal organiseren

•

De relevante leiderschapsevolutie binnen jouw organisatie in kaart brengen

Wanneer wordt dit bootcamp een succes?
•

Je staat (idealiter) voor een concrete uitdaging of kampt met een praktisch vraagstuk dat
aansluit bij dit thema

•

Je kan en mag vanuit jouw functie kritisch meedenken over dit onderwerp

•

Je hebt een goed zicht op het reilen en zeilen binnen je organisatie en kan achteraf de inzichten
delen en implementeren

Waar en wanneer vindt het bootcamp plaats?
Er zijn vier groepen. Zo kan je kiezen welke plaats en tijdstip je best past:
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Alle sessies vinden plaats van 9.30u tot 13.00u

Docenten?
Tom Van Acker, Els Vanparys, Joost Van Driessche en Kris Rayen (Organisatie-architecten bij Wilde
Zwanen en gespecialiseerd in innovatieve arbeidsorganisatie)

Inschrijven?
Om een maximaal resultaat te garanderen, vragen we elke deelnemende sociale onderneming twee
deelnemers af te vaardigen. De prijs voor deelname bedraagt 500 euro (excl. btw) per organisatie (ook
als je maar één deelnemer stuurt).
Inschrijven kan via www.groeilabz.be.
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