
"Soms is onderweg zijn naar je doel al een succes"

Masterclass Psychologische Veiligheid

Bel ons vandaag nog op
(010) 322 07 03 voor een
kennis making.

Hollands College staat voor duurzame innovatie
met een knipoog naar arbeid en voor een omgeving
die inspiratie biedt. Daarom zijn onze locaties met
zorg geselecteerd.
De meeste dagen vinden plaats in de Van Nelle
Fabriek te Rotterdam. Andere locaties (bij voldoende
deelnemers ) zijn: Joure, Zaandam, Utrecht en
Eindhoven.
Deze locaties bieden een uitstekende
accommodatie voor post HBO onderwijs en bij- en
nascholingen. De locaties zijn zowel per auto als per
OV goed te bereiken.
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Hollands College
mens arbeid organisatie

Hollands College is een leerinstituut met een frisse kijk op arbeid.

Hollands College is een leerinstituut met een frisse kijk op arbeid die adviseurs weet
te raken en te inspireren onder begeleiding van bevlogen vakgenoten.
Voor adviseurs werkzaam in de driehoek mens, arbeid en organisatie. Zoals
adviseurs op het gebied van human resourcemanagement,
arbeidsomstandigheden, inzetbaarheid, coaching, teamontwikkeling,
verandermanagement of organisatiekunde.
De modules en leergangen op post HBO niveau zijn praktisch van opzet, met
actuele thema’s en praktische werkvormen. Up-to-date kennis en wetenschap
vormen de brug naar de praktijk.

"Zijn de mensen in het team openhartig naar elkaar
toe EN ook naar de leidinggevenden?"

Zeer inspirerende masterclass. Je kunt direct aan
de slag met de praatkaarten, de werkvormen en de
theorie. Je leert op een effectieve manier te spelen
met de balans tussen de drie V’s: Vertrouwen,
Vrijmoedig zijn en het Verschil maken.

Twee dagen met veel inspiratie en plezier!

De bijeenkomsten hebben een dynamisch
karakter waarbij gestreefd wordt naar een
actieve inbreng door de deelnemers.

Het modulaire onderwijs heeft daarom het
karakter van een ‘academische werkplaats’
waarin de deelnemers met elkaar werken aan
hun verdere ontwikkeling. Terugkerende
aspecten zijn:
- Koppelen van theorie en praktijk;
- Dialoog en interactie;
- Reflecteren en intervisie;
- Nieuwe wetenschappelijke inzichten;
- Analyse vanuit sociale contexten;
- Nieuwe vaardigheden toepassen.

Wij stimuleren actieve deelname, waarbij
iedereen vol inspiratie aan de slag kan met
nieuwe inzichten.

Masterclass Psychologische Veiligheid

De adviseur heeft een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van mens en organisatie.
Zodoende is hij een belangrijke speler bij sociale
veiligheid, psychosociale arbeidsbelasting of het
begeleiden van veranderingsprocessen om
duurzame inzetbaarheid en kwaliteit van arbeid
te bevorderen. In teams en organisaties.

Naast inhoudelijke vakkennis worden goede
kwaliteiten verwacht in de verschillende rollen
als adviseur. Zoals regisseur, coach,
bemiddelaar, trainer of sparringpartner.

Om deze rollen goed te kunnen invullen beschikt
de adviseur over een brede kennis en ervaring
met betrekking tot de kwaliteit van arbeid,
psychologische veiligheid en vitaliteit. Bovendien
is hij op de hoogte van de relevante wet- en
regelgeving.

Frisse kijk op onderwijs en professionele ontwikkeling

Dag 1 Dag 2 Losse prijs

Masterclass Psychologische Veiligheid 17 maart 2022 31 maart 2022 1150 euro

Het boek, de Veldgids en de praatkaarten gratis

De masterclass telt mee voor PE punten voor bij- en nascholing. Kijk voor de PE
punten op www.hollandscollege.nlPro
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