Feedback en dialoog

Dialogue cannot
exist, in the
absence of a
profound love for
the world and for
people

Feedback is the breakfast
of champions
Ken Blanchard

Ik zie, ik zie wat jij niet
ziet…..

Paulo Friere

Feedback en kleur bekennen in de samenwerking
Een interactieve workshop van 1 dag waarin fulltime
geoefend kan worden
Het vermogen om kwalitatief feedback te geven is
voor iedere organisatie met groeiambities
onontbeerlijk. Of jij als peoplemanager in staat bent
door middel van effectieve feedback ontwikkeling bij
je medewerkers te stimuleren is bepalend voor het
succes van de organisatie. Daarnaast is je eigen
ontvangststand
voor
feedback
ook
van
doorslaggevend belang om teamleden voldoende
ruimte te bieden voor hun bijdrage aan een
effectieve samenwerking.
In deze korte workshop ga je op een interactieve
wijze experimenteren met nieuw feedbackgedrag. Je
krijgt handvatten hoe je jouw feedbackvermogen
verder kunt onderzoeken en verdiepen.
Op een speelse wijze komen alle valkuilen en ook
do’s en dont’s voorbij. De verschillende oefeningen
bieden een leerervaring waarin de FUNfactor niet zal
ontbreken.
Wil je naast alle feedbackopbrengst ook echte
contact ervaren in gesprekken? Om dat te bereiken
moet je een inspirerende dialoog kunnen voeren én
met je collega’s én met jezelf.

[Geef tekst op]

Dialoog is een conversatievorm die verbinding
maakt, die gericht is op een gezamenlijk nadenken.
In de dialoog staan mensen niet tegenover elkaar en
luisteren met begrip en respect. Het doel van de
dialoog is om verder te komen en meer te begrijpen
dan één persoon alleen kan. Door dialoog komt
echte communicatie op gang.
Dialoog gaat over gezamenlijk willen onderzoeken,
gezamenlijk willen afwegen van argumenten en
gezamenlijk willen leren en kennis creëren.
Men legt elkaar geen grenzen op, je leeft je in wat er
wordt aangereikt. Primaire reacties niet worden
verbloemd én er wordt niet snel een oordeel geveld.
In een dagdeel ervaar en oefen je met wat het
betekent om diepgaand te luisteren, wat er zich
ontvouwt als er inspirerende vragen worden gesteld,
die zorgen voor een onverwachte opening of
treffend inzicht.

Denk je dat deze training voor jou en collegaleidinggevenden een waardevolle stap kan zijn
neem dan contact op!

