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Persoonlijke ontwikkeling in een netwerk voor
(interim) professionals
De wereld is in ontwikkeling en ook jij speelt daar als professional een sleutelrol in. Het verschil maken,
snel schakelen en creativiteit zijn nu meer dan ooit van groot belang. Onze opdrachtgevers vragen steeds
vaker naar interim-professionals met specifieke skills en werkervaring. Jouw vaardigheden en jarenlange
ervaring maken jou uniek en interessant voor opdrachtgevers. Interim-managementvaardigheden
draaien om het oplossen van urgente en complexe organisatievraagstukken, daar waar het zittend
algemeen management geen oplossing meer kan aandragen.
Wij ondersteunen jou als professional graag in jouw ontwikkeling op zowel hard en soft skills om daar
verschil in te maken en te blijven maken. Net als voorgaande jaren faciliteren wij bijeenkomsten en
trainingen. Verbinden blijft ons doel, uiteraard met inachtneming van de huidige maatregelen. We
hebben de ondersteuning in ontwikkeling uitgezet in twee delen: individuele ontwikkeling en groepsbijeenkomsten.

Het programma voor 2021
Individuele ontwikkeling
Vanuit de praktijk krijgen wij veel vraag naar individuele ontwikkeling en coaching. Een aantal
voorbeelden: een HR-professional die worstelt over een vervolgstap in zijn carrière, een financial van
middelbare leeftijd die onzeker is over zijn persoonlijke ontwikkeling, een inhoudelijk steengoede jong
professional die haar soft skills nauwelijks heeft ontwikkeld. Ook hierin kunnen wij ondersteuning
bieden. We hebben met een aantal specialisten uit het vak verschillende coachingstrajecten opgezet.

Coaching op persoonlijke ontwikkeling
Of je nu als werknemer of als zzp-er werkt, alleen of in
een team, uitdagingen zijn er altijd; bijvoorbeeld in
ambities, werk-privébalans en zelfontwikkeling. Aan de
hand van een Mindshare Prismascan gaan we aan de
slag met jouw persoonlijke ontwikkeling.
Vanuit het inzicht wie je werkelijk bent, wat je wilt en
hoe anderen jou (mogelijk) zien en wat dat betekent in
jouw rol/ functie, kunnen concrete persoonlijke
ontwikkelstappen en -acties worden uitgezet.

Tijdsinvestering: Invullen Mindshare prismascan
(1 uur) en gesprek van 1,5 uur // € 250,-.

Coaching vanuit talent
Werken vanuit talent geeft energie! Mensen die
werken vanuit talent presteren beter en zijn gelukkiger
in hun werk. Geef jezelf daarom de kans om te
ontdekken welke talenten jou uniek maken, hoe je jouw
eigen sterke punten beter kunt gebruiken om jouw
carrière, werkplezier en de relaties een boost te geven.
Ontdek aan de hand van het Gallup CliftonStrengthsassessment en de gesprekken met één van onze
gecertificeerde Strengths-coaches wat jij nodig hebt om
energie, plezier en voldoening uit jouw werk te halen,
terwijl je optimaal presteert? Essentiële inzichten en
informatie wanneer jij bezig bent met een volgende
stap in jouw carrière, jij jouw impact wil vergroten en je
persoonlijk wilt ontwikkelen.

Tijdsinvestering: Invullen assessment (1 uur) en gesprek
van 1,5 uur // € 375,-.

Groepsbijeenkomsten

Datum Thema
Donderdag
18-03-2021

‘In control’
Bijeenkomst voor financials over de rol en positie van Financial & Control in de organisatie. Men praat
er vaak zo gemakkelijk over dat je als organisatie in control moet zijn, maar hoe doe je dat dan? Tijdens
deze interactieve bijeenkomst wordt nader ingegaan op het ‘control vraagstuk’ en de rol van de
controller hierin, zodat jij (nog) beter kan bijdragen aan het succes van de organisatie.

Donderdag
15-04-2021

Strength Finder – Werken vanuit Talent
Een grotere impact maken en meer toegevoegde waarde leveren: het is iets waar we allemaal continu
naar streven. Maar hoe pak je dat aan? Het antwoord is simpel: door te werken vanuit talent.
Door te gaan werken vanuit talent kom je erachter wat jij nodig hebt om optimaal te presteren, jouw
impact te vergroten en meer energie en voldoening uit jouw werk te halen. Tijdens de workshop
‘Werken vanuit Talent' maak je kennis met de principes van werken vanuit talent, ontdek je jouw eigen
talenten en leer je hoe deze vaker ingezet kunnen worden in het werk om jouw impact en toegevoegde
waarde te vergroten. Een interactieve workshop waarna je vol positieve energie en praktische ideeën
naar je werk kunt kijken.

Maandag
10-05-2021

Persoonlijke pitch & CV
De tijd heeft niet stilgestaan als het gaat om persoonlijke presentatie en curriculum. Hoe zorg je ervoor
dat jouw CV direct bij de eerste blik de interesse wekt om verder te lezen? Dat is best een uitdaging
als je CV langer en langer wordt. Wij gaan jou helpen om een CV te maken die jouw persoonlijkheid
typeert, aangevuld met een persoonlijk talentenpaspoort. Kortom, een CV anno 2021!
Met alleen een strak CV ben je er natuurlijk niet. Het duidelijk kunnen verwoorden van jouw unieke
talenten, toegevoegde waarde en motivatie dragen bij aan een goede pitch. Door middel van een
verkort assessment helpen we jou om jezelf goed te kunnen presenteren op basis van jouw unieke
talentencombinatie en de toegevoegde waarde die jij als persoon meebrengt.

Dinsdag
18-05-2021

Game: Scrum Experience
Agile, Scrum? Een hype? Iets voor millennials? Of is het een nieuwe manier om werk te organiseren.
In de Scrum Experience ervaar je het werken in een Scrum team door middel van een leerzame serious
game. We starten de avond met een introductie in Agile/Scrum: Waarom zou je het willen toepassen
en waar in het gebied tussen chaos en routinewerk kan het goed werken? Na de game gaan we in
gesprek over de mogelijkheden die we voor ons eigen werkveld zien. Het wordt een veelbelovende en
zeer interactieve avond!

Maandag
24-05-2021

De wereld van Bijzonder Beheer bij financiële instellingen
Ook zonder corona zijn er vragen en is er ruis en onbegrip over het thema Bijzonder Beheer bij
financiële instellingen. Wat is Bijzonder Beheer nu precies en wat betekent het als jouw bedrijf of
opdrachtgever in een bijzonder beheer situatie terechtkomt? Aan de hand van een informatiesessie
nemen we jou graag mee in de wereld van Bijzonder Beheer, een overall verhaal aangevuld met een
fictieve voorbeeld casus, Hoe je kunt voorkomen om in Bijzonder Beheer terecht te komen, komt deze
avond niet aan bod.

Datum Thema
Maandag
07-06-2021

Kennissessie BI Analytics
Tijdens deze Power BI-training leer je data te visualiseren door Business Intelligence in te zetten.
Analyses uitvoeren kost vaak veel tijd. Excel is een mooi, maar ook foutgevoelig knutselboek. Power BI
daarentegen, is een krachtige tool die zorgt voor snelle inzichten, met zowel interne als externe data.
Waarom wil je hiermee werken? Omdat een moderne organisatie werkt met data in haar
bedrijfsvoering en met het optimaal gebruik maken van deze data kun je zorgen voor snelle,
doelgerichte en relevante adviezen. Hoe je dat doet? Daarvoor is deze kennissessie. Aan de hand van
een concrete casus gaan we aan de slag met Power BI. Volg deze cursus en ontdek hoe Power BI jou
helpt om jouw beslissingen te optimaliseren!

Dinsdag
22-06-2021

Strategie en Performance Management
Passen en presteren. Organisatiedoelstellingen behaal je als jouw medewerkers passen binnen de
organisatie en optimaal presteren. Maar op welke manier zorg jij dat je dit in beeld hebt? En wat past
er dan bij jouw organisatie en welke prestatie moeten jouw medewerkers dan leveren? Dit noemen we
Performance Management.
In deze bijeenkomst nemen we jou op een interactieve manier mee in de laatste stand van zaken op
het gebied van Performance Management, gerelateerd aan de strategische doelstellingen van jouw
organisatie. Wat is ervoor nodig om het denkproces aan de MT-tafel te laten plaatsvinden en dit terug
te brengen naar het gesprek met jouw medewerkers.

Maandag
20-09-2021

Verandermanagement
De volgende onderwerpen komen tijdens deze bijeenkomst aan bod:
• Tips en valkuilen van verandering
• Ten Have probleemanalyse
• Veranderstrategieën voorspellen
• Veranderstrategie succesvol doorvoeren in de organisatie
Het wordt een interactieve sessie met veel praktijkvoorbeelden. Deze sessie wordt begeleid door een
ervaren adviseur op het gebied van veranderkracht.

Donderdag
21-10-2021

De Winnende Strategie
Heb je een bestendig businessmodel? Zo ja, hoe hou je dat zo? En zo nee, wat moet daar dan aan
gedaan worden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is kennis van businessmodellen benodigd,
naast het cruciale inzicht in hoe de strategie kan bijdragen aan het succes van een organisatie. Aan de
hand van het ‘Business Model Canvas’ en de theorie over ‘De Winnende Strategie’ gaan we hiermee
aan de slag. Wat is een bedrijf zonder strategie? Essentiële informatie en een boeiende avond
gepresenteerd door een zeer ervaren adviseur op het gebied van strategie.

Maandag
15-11-2021

Onbewust beïnvloeden
We blijken onbewust makkelijker te beïnvloeden dan dat we denken. Dit is een valkuil, maar als je deze
kennis goed toepast, kan je het ook in jouw voordeel gebruiken. We gaan samen aan de slag, zodat jij
jezelf kunt behoeden voor onbewuste beïnvloeding en het zo kan toepassen dat andere mensen dát
gaan doen wat jij graag wilt.
De avond staat onder leiding van een goeroe op het gebied van mensenkennis en onbewuste
beïnvloeding.

Tijdschema en locatie
Alle bijeenkomsten starten om 17.00 uur en eindigen om 20.30 uur.
17.00-18.00 uur
18.00-20.00 uur
20.00-20.30 uur

Inloop met buffet
Inhoudelijk programma
Netwerkborrel

De bijeenkomsten worden gehouden bij de Golftuin in Zwolle (Harculose Esweg 2), waarbij wij uiteraard
de richtlijnen van het RIVM volgen. De Golftuin beschikt over voldoende (gratis) parkeergelegenheden.
Investering en aanmelden
De kosten bedragen € 100,- per bijeenkomst exclusief BTW en inclusief buffet en drankjes. Om te kunnen
garanderen dat de avond interactief is, hanteren wij een maximaal aantal deelnemers. Mocht er meer
belangstelling zijn, dan plannen we extra bijeenkomsten.
Hebben wij jouw interesse gewekt met één of meerdere bijeenkomsten en/of een coachingstraject? Mail
dan jouw aanmelding naar interim@ijsselvliet.nl. Vergeet niet te vermelden bij welke bijeenkomst(en) je
aanwezig wilt zijn. Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving.
Heb je naar aanleiding van deze uitnodigingen nog vragen? Bel of mail gerust.
Wij zien je graag bij één of meerdere bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,
IJsselvliet Interim Management

Willem Timmers
06 36 33 94 86
willemtimmers@ijsselvliet.nl

Inge Arkes
038 444 9671
Interim@ijsselvliet.nl

