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Workshop: Feedback geven en ontvangen
De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Programma opzetIn deze training wordt geoefend in het geven
van feedback zowel als het gaat om corrigerende- als
constructieve feedback.

In de workshop vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.
De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):
Vanaf:

• hulpmiddel tot leren, patroondoorbrekend en bewustwording;
•
feedback op prestaties: corrigerende en constructieve
feedback;
• richtlijnen voor het geven van- en omgaan met feedback;
•
omgaan met afleidingsmanouvres als 'afdwalen' en
emotionele reacties.

€ 1299,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten:

p.p.

In-company vanaf:

1 t/m ..

Uw doelstelling:

wordt vooraf

Aantal dagen / dagdelen:

1

zichtbaar op offerte!
deelnemer(s)
besproken
(8 uren per dag)

Resultaat
In deze feedback-training leren de deelnemers feedback te
geven en te ontvangen en concreet en helder te communiceren.
Daardoor kunnen zij beter samenwerken en elkaar beter
motiveren. Het verhoogt het vertrouwen, de empathie en het
respect binnen het team. In deze feedback-training besteden we
ook aandacht aan het organiseren van je eigen feedback.

Openinschrijving (per persoon):
Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw
praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact
met u op.
Kosten: €395,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 13-04-2021
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Contact maken op de werkvloer doen we dagelijks vele malen,
soms zelfs zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Niet alleen
door met een ander te praten, maar bijvoorbeeld ook door de
ander aan te kijken, door lichaamstaal.
Door het geven van feedback kunnen medewerkers in hun
gedrag en prestaties worden bijgestuurd of gestimuleerd.
Zonder feedback weten we niet wat wat goed gaat of wat juist
beter kan of moet. Feedback is een ruim begrip en wordt vaak
verbonden met corrigeren en door sommigen als 'kritiek geven'.
Dat is één functie van feedback. Feedback kan ook
ondersteunend zijn en vormt een belangrijk aspect bij coachend
leidinggeven.

BV&T staat voor:

