BE2DAY

COACHING, TRAINING EN INTERIM OPDRACHTEN BINNEN DE JEUGDZORG

Wilt u op een snelle manier inzicht krijgen in dat wat er werkelijk
speelt binnen uw organisatie? Heeft u een werkgerelateerde vraag
waar u eens op een andere manier naar wilt kijken? Speelt er iets in
uw team waar u al veel op heeft geinvesteerd zonder dat dit iets heeft
opgeleverd?
Een door BE2DAY begeleide organisatie-opstelling brengt u in korte tijd
op een laag waar u met woorden nog niet eerder geweest bent. Dat
wat er is binnen uw organisatie zal zicht- en voelbaar worden, waarbij
nieuwe wegen zich aan zullen dienen.

ORGANISATIE-OPSTELLINGEN
Organisatie-opstelling
Een organisatie-opstelling is een ruimtelijke en vereenvoudigde
weergave van de werkelijkheid. Degene die de vraag in brengt vraagt
plaatsvervangers de plek in de ruimte in te nemen van de personen en/
of elementen die binnen het vraagstuk relevant zijn. De dynamiek uit het
werkelijke systeem zal zich herhalen binnen de ruimtelijke weergave.
Voor wie?
Managers, medewerkers en teams binnen de jeugdzorg en het
onderwijs.

BE2DAY begeleidt (persoonlijke) groei
en veranderingsprocessen binnen de
jeugdzorg.
BE2DAY
biedt
trainingen
op
maat, individuele coaching en
teamcoaching. Daarnaast zijn wij
beschikbaar voor interim-opdrachten,
waarbij voor korte of langere tijd inzet
van een orthopedagoog, projectleider
of interimmanager gewenst is.

Het resultaat
Door uw vraag of probleem in te brengen in een organisatie-opstelling
zult u in staat zijn uw blik te verruimen. U zult vanuit een andere positie
uw vraagstuk beschouwen en nieuwe wegen zullen zich voor u openen.
Het hele systeem (team, organisatie) zal gebaat zijn bij de organisatieopstelling, aangezien de ordening binnen de opstelling effect zal hebben
op het werkelijke systeem.
Werkwijze
Wanneer u zich aanmeldt voor een organisatie-opstelling, zult u
worden uitgenodigd voor de eerstvolgende bijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst zullen meerdere personen met een vraag en meerdere
plaatsvervangers aanwezig zijn.

Waterspin 2, 3824 HH Amersfoort | 06 51306933 | info@be2day.nl | www.be2day.nl
BTW 8200.18.028.B.01| KVK 32141438 |ING 5732686

BE2DAY

Het werken met opstellingen komt
uit de Systemische Benadering.
Binnen deze benadering gaat men
ervan uit dat systemen (teams,
gezinnen, groepen, etc.) volgens een
bepaalde ordening functioneren. De
dynamieken die binnen systemen
zichtbaar en voelbaar zijn, kunnen
beschouwd en veelal verklaard
worden aan de hand van deze
ordeningsprincipes.
Het systemisch werk richt zich op het
waarnemen van de werkelijkheid
binnen een ‘systeem’ en het ‘laten
zijn’ van dat wat zich voordoet.

ORGANISATIE-OPSTELLINGEN

Tijdens de opstelling van uw vraag zullen de overige aanwezigen
beschikbaar zijn als plaatsvervanger. U kiest een-voor-een de
plaatsvervangers voor de belangrijkste elementen van uw vraag.
Hiermee stelt u uw vraag op in de ruimte. De begeleider van BE2DAY
zal de opstelling begeleiden en samen met u onderzoeken hoe het
antwoord op uw vraag zich presenteert.
Wij vragen u om tijdens de bijeenkomst ook voor andere opstellingen
beschikbaar te zijn als plaatsvervangers. Onze ervaring heeft geleerd dat
ook dat wat zich voordoet aan de plaatsvervangers belangrijke inzichten
kan verschaffen.
Na de bijeenkomst bieden wij u de mogelijkheid tot een nagesprek met
de begeleider.
Praktische informatie
U kunt zich aanmelden per e-mail of telefoon. Wij zullen u zo spoedig
mogelijk daarna de datum doorgeven van de eerstvolgende bijeenkomst.
BE2DAY verzorgt de locatie.
Naast de door BE2DAY georganiseerde bijeenkomsten is het ook
mogelijk een incompany-traject aan te vragen. Wij verzoeken u hierover
contact met ons op te nemen. In een geheel vrijblijvend intake-gesprek
onderzoeken we samen met u uw vraag en de mogelijkheden die wij
kunnen bieden.
Kosten
De kosten voor een begeleide organisatie-opstelling zijn,
als u een vraag in wilt brengen: 			
� 200
als u als plaatsvervanger aanwezig wilt zijn:		
� 25
De kosten voor een nagesprek zijn,
per uur:						

� 100

Alle bedragen zijn excl. BTW, incl. reiskosten en materiaalkosten.
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