Samen
verantwoordelijkheid
nemen in de zorg

ZORG LEARNING TRIBE

De zorg is continue in verandering: toenemende complexiteit, groot

tekort aan professionals, sterke vergrijzing en snelle technologie. Om
goed en snel in te kunnen spelen op deze veranderingen, ontstaat een
sterkte behoefte aan een lerende cultuur waarin mensen wendbaar en
flexibel meebewegen.
Hoe schep je die lerende cultuur? Eén, waar mensen echt in beweging
komen. Waar samen werken zorgt voor plezier. Waar je met elkaar volop
kan leren, waar je fouten mag maken en professioneel kan groeien? Het
antwoord daarop is: door te bouwen aan een tribe!
Ervaar het samen leren en werken in een tribe
Het bouwen van een tribe is een nieuwe manier van leidinggeven. Hoe
je dat het beste kunt leren? Gewoon door te ervaren! Ervaar het leren
werken in een tribe en ontvang tools hoe je eigen tribe vorm te geven
binnen je organisatie. We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de
xpand zorg tribe.
Een plek, waar je je toolbox volop vult met nieuwe vaardigheden en
competenties:
-

Je leert veerkrachtig te zijn en blijven en hoe je elke dag weer
energie en plezier haalt uit je werk.

-

We laten je zien hoe je een organisatie helpt bouwen die gezond
en stabiel is en tegelijkertijd wendbaar en innovatief.

-

We volgen samen de ontwikkelingen binnen de zorg en kijken
wat deze voor jouw zorgorganisatie betekenen en hoe je ze kunt
vormgeven.

-

Je ervaart hoe het is om sterke en wendbare (agile) teams te
bouwen van professionals die samen met jou de gewenste zorg
leveren.

De xpand learning tribes zijn zo ontwikkeld dat je met 7 tot 14
leidinggevenden/teamcoaches uit de zorg samen op weg gaat en in 7
modules jouw eigen toolbox uitbouwt binnen één jaar. Dit gebeurt onder
begeleiding van onze xpand trainers, die zowel input geven als ook het
samen leren faciliteren.

ZORG LEARNING TRIBE

Met elkaar groeien =
-

Geïnspireerd worden en elkaar inspireren

-

Met en van elkaar leren

-

Groeien in je competenties

-

Plezier en energie in je werk houden

-

Ruimte om elkaars casussen te bespreken

-

In elkaar ‘peers’ ontdekken en je netwerk
uitbreiden

-

In een veilige omgeving trainen en leren

‘ Omring
jezelf met
mensen die
jou laten
zien wie je
wilt zijn.‘

De thema’s
Als kader bieden we enkele leerthema’s aan.
Binnen elke learning tribe wordt besproken welke
van deze modules het meest zinvol zijn om met
elkaar uit te diepen.
1.

Veerkracht

2.

Gezonde teams bouwen

3.

Omgaan met voortdurende
veranderingen

4.

Cultuur veranderingen initiëren
en uitbouwen

5.

Feedback en dialoogvaardigheden

6.

Regie nemen versus loslaten

7.

Innovatief en creatief denken

8.

Omgaan met groeiende
verantwoordelijkheden

xpand trainers

9.

De Paradox: zelfverantwoordelijkheid en
gezamenlijke verantwoordelijkheid
binnen een team

Janny Budding
Jolanda Nooteboom
Sieneke Ribberink

Deelnemers
Leidinggevenden en
teamcoaches in
zorg en welzijn.

De ‘Journey’
-

de tribe meetings vinden 7 keer plaats op donderdagen van		
13.00 - 16.00 uur te Amersfoort
elke tribe bestaat uit een vaste groep en een vast team
van senior xpand trainers en trekken voor het hele jaar
met elkaar op

Individuele coaching:
-

iedere deelnemer kan gebruik maken van een coachingsgesprek
met een van de senior xpand trainers, gedurende het proces.

Een tribe meeting

Data

12.45 uur
Inloop met kleine lunch
13.00 uur
Start met inspirerende
		masterclass
13.15 uur
Terugkoppeling/reflectie
		
uit de groep
14.15 uur
Koffie/Thee
14.30 uur
Intervisie; vertalen naar
		de praktijk
15.45 uur
Wat neem ik mee naar 		
		
huis; mijn next steps

-

21 juni 2018
13 september 2018
8 november 2018
10 januari 2019
7 maart 2019
4 april 2019
23 mei 2019

Kennismakingsevent
- 7 juni 2018

Jouw investering
€1590,- voor 7 tribe meetings en een
individueel coachgesprek.
Inclusief uitgebreide werkboeken, 4 scans, 2
boeken en de catering. Excl. 21% BTW

Inschrijving en kennismaking
Aanmelden via onze website: www.xpand.eu/nl
of via de mail: info-nl@xpand.eu
Of kom op 7 juni naar ons kennismakingsevent
in Boerderij ‘t Paradijs te Barneveld, van
14.00 - 16.30 uur.

