Aan de slag met Professionele Identiteit
Inleiding
Professionals werken in een complexe, continu veranderende context, waarin van hen wordt
verwacht dat ze kunnen anticiperen en meebewegen. Professionals, die een sterke professionele
identiteit hebben zijn hier beter en makkelijker toe in staat en hebben daar vaak ook plezier in.
Professionaliseringstrajecten vanuit de organisatie zijn vaak minder behulpzaam dan verwacht,
omdat daarbij vooral aandacht is voor kennisoverdracht en verandering van gedrag. Het werken aan
de professionele identiteit is ook niet te regelen voor een ander. Wat wel kan is de professional de
mogelijkheid bieden dit te onderzoeken en te kijken waar zijn vraagstukken zitten.
Daarom dit korte, krachtige aanbod voor professionals, bestaande uit twee onderdelen.
Werksessie Bewustwording en inzicht
In een werksessie van een halve dag gaan de deelnemende professionals aan de slag met het in kaart
brengen van de verwachtingen en eisen, die vanuit verschillende partijen en perspectieven aan hen
worden gesteld. Vervolgens zoomen zij in op hun eigen professionaliteit in relatie tot die
verwachtingen. Hoe staan zij als professional in dit krachtenveld, welke betekenis heeft dit? De
deelnemers krijgen hiervoor een praktische werkset.
Het resultaat is dat de professionals hun rol en positie in relatie tot het krachtenveld hebben herijkt
en zicht hebben op eventuele professionaliseringsvraagstukken.
Aan een dergelijke werksessie kunnen max. 20 personen deelnemen.
E-coaching Professionele vraagstukken
Voor een deel van de professionals is de werksessie voldoende om verder te kunnen. Sommige
professionals zullen naar aanleiding van de werksessie een concrete vraag hebben net betrekking tot
hun professionaliteit en professionele identiteit. Voor hen is een kort individueel coachingstraject
beschikbaar waarbij gedurende een periode van een maand tot zes weken op afstand begeleiding
wordt geboden bij het verder werken aan de professionele identiteit.
Investering
De kosten van een werksessie zijn € 1250,00. Bij meerdere groepen kost de werksessie voor de
eerste groep € 1250,00 en voor alle volgende groepen € 750,00.
Een e-coachingstraject kost € 300,00 per persoon.
Alle bedragen zijn excl. 21% BTW.
Meer weten?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op. Ik kom met alle plezier mijn idee en aanpak toelichten.
U kunt mij bereiken via meta.eh@planet.nl en 06515261315.
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