Workshop ‘Omgaan met gedoe op de werkvloer’ - voor leidinggevenden en HR
Roddelende collega’s. Onuitgesproken irritaties. Het werk dat nooit af is. De medewerker die geen fouten durft
te maken. De medewerker die altijd zucht. Of de collega die communiceert als een olifant in een porseleinkast.
Het is negatieve energie, het geeft spanningen en weerstand.
Overal waar mensen samenwerken is gedoe – groot of klein. En als leidinggevende of HR-professional moet je er
iets mee. Maar wat? Want je bent geen onderdeel van het gedoe, maar wel betrokken.
Om op die vraag een antwoord te geven is het goed om de dynamiek van gedoe te snappen. Ieder van ons heeft
namelijk een eigen manier om te dealen met gedoe en – onbewust, reactief – leven we dat telkens opnieuw uit.
Waardoor het gedoe maar doorgaat en doorgaat. Wat kun jij doen om die vicieuze cirkel te laten stoppen? Dat
komt aan de orde in de workshop ‘Omgaan met gedoe op de werkvloer’- voor leidinggevenden en HR.
Na deze workshop
• Begrijp je de dynamiek van gedoe op de werkvloer
• Weet je waar gedoe tussen mensen werkelijk om draait (- en dat is meestal niet de directe aanleiding,
het zit op een heel ander vlak)
• Ken je je eigen favoriete rotgevoel – en weet je hoe je dit gebruiken in je werk
• Weet je hoe jij als leidinggevende of HR het verschil kunt maken bij spanning en frustratie op het werk
• Ken je de ‘short cut’ naar betere communicatie en samenwerking.
Dat alles leg ik begrijpelijk en concreet uit - voorbeelden, schemaatjes, tekeningetjes – zodat je het direct in je
werk kunt toepassen.
De praktische zaken
• Workshop van 1 uur (met - op verzoek, vooraf te bespreken - extra halfuurtje voor vragen)
• Max 5 deelnemers
• Zoom call
• HBO+ niveau
• Taal: Nederlands
• Aansluitend bij de praktijk
• Deelnemers ontvangen een hand-out en een goodiebag
• € 600 ex btw.
Vieve ter Laak
De presentatie ‘Omgaan met gedoe op de werkvloer’- voor leidinggevenden en HR wordt verzorgd door Vieve
ter Laak van Heldere Zaken. Vieve is een ervaren coach, trainer en spreker over Gedoe op het Werk. Haar werk
wordt gekenmerkt door een praktische en doortastende aanpak van frustraties en onmacht bij samenwerken.
De basis wordt gevormd door Transactionele Analyse en een brede kijk op spanningen en weerstand. Want:
‘gedoe, dat doe je nooit alleen’.
Reacties van coachees
“Hoe snel kan het gaan: Van totaal niet zien waar de oplossing zit en niet weten hoe nu verder te gaan, naar een heldere kijk
op je ‘eigen functioneren en krachten’ en een duidelijke visie van aanpak: terug naar de top!”
“Enthousiast en met een hele positieve insteek weet Vieve zelfs van dealen met gedoe een feestje te maken. In korte tijd heel
wat opgestoken en op een praktische manier bezig geweest met het ontrafelen en helder krijgen van gedoe. En dat in een in
flink tempo opgezette online setting. Een aanrader!”
“Heel enthousiast, zeer toegankelijk, helder communicerend en bijzonder persoonlijk betrokken bij haar klanten. Vieve is een
no-nonsense coach. Waardevolle coachsessies waar tekeningen (visualiseren) tot de verbeelding spreken en helpen om jezelf
te leren begrijpen én wat te doen om gedoe zelf op te lossen. Dit brengt zoveel rust.”

Direct boeken? Meer weten? www.heldere-zaken.nl/contact of bel 06 52 372 572.
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