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Zelf identiteit verankeren ...
vanuit gezamenlijke kennis en ervaring

17 & 18 OKTOBER
15 NOVEMBER
29 NOVEMBER

ENSCHEDE, SPINNERIJ OOSTERVELD
Het identiteitsbewijs van je organisatie is beschreven en klaar om
(verder) tot leven gebracht te worden. Wat zijn nu de eerste stappen
die je te doen staan? Communicatie naar buiten? Nieuw HRM-beleid
of een aangepaste besturingsfilosofie? Of bedenken hoe je collega's,
cliënten en anderen tot liefhebbers van je identiteit gaat maken?
Chief Identity Officer
De Chief Identity Officer (CIO) neemt verantwoordelijkheid voor deze
vragen. Samen met collega's en bestuurders geeft de CIO richting
aan het verwerkelijken van het identiteitsbewijs.
Wij leren je het zelf te doen

Als CIO sta je voor de
professionaliteit van de
verankering:
> Je identiteit wordt sneller
zichtbaar

Als Chief Identity Officer bieden we je een mix aan van de kennis en
ervaring van de Betekenisfabriek, maar ook de oprechtheid van een
eigen implementatie. Want het is krachtig als je deel uitmaakt van
de verandering die jouw organisatie ondergaat.

Opleiding

> Je benut volop de kracht van je
organisatie
> Je verzamelt systematisch

Je wordt opgeleid tot expert van het implementeren van

succesfactoren en doet slimme

de identiteit. Alle kennis en modellen die nodig zijn -nu

interventies

en in de toekomst- komen voorbij.
Learning community
Je maakt onderdeel uit van een hechte learning
community met CIO’s van andere organisaties. Dit zijn
mensen die in dezelfde situatie zitten als jij en die voor
vergelijkbare dilemma’s staan. Het is leerzaam om te

Hoe ondersteunen wij je?

zien hoe anderen omgaan met vergelijkbare

Wij vinden het net zo belangrijk dat je implementatie

vraagstukken.

slaagt als jij.

Monitoring
Je beschikt over een arsenaal van instrumenten om je
identiteit te monitoren en de voortgang te bewaken. Zo

We helpen je door je op te leiden, te coachen en je de
vragen te stellen die je zelf nog niet bedacht hebt.
Ook houden we je scherp op je plannen en helpen we je
je voortgang te monitoren.

kun je gerichte interventies doen.
We gaan tenminste een jaar met elkaar aan de slag.

Coaching on the job
Je ontvangt professionele ondersteuning voor
specifieke dilemma’s in jouw werksituatie en bij vragen
van je eigen organisatie. Wat voor zaken het ook zijn en

Dat commitment hebben we nodig zodat we weten dat je
serieus werk gaat maken van de verankering. Ook spreek
je naar de andere CIO's van je learning group commitment
uit: wij steunen elkaar tenminste een jaar.

ook als je snel een oplossing moet hebben:

Voor verschillende organisaties hebben we verschillende

wij staan je bij.

arrangementen ontwikkeld. Deze staan in onze
productsheet CIO.
Deze kun je downloaden op: www.debetekenisfabriek.nl/CIO

Inschrijven of meer weten?
Check de productsheet op www.debetekenisfabriek.nl/CIO
of mail naar wouter@debetekenisfabriek.nl

LIVE YOUR DESTINY

