De Bedoeling
De Bedoeling is een exclusief ontwikkelprogramma voor senior hr professionals, hrm
managers en directeuren, die zich zowel in de diepte als in de breedte vanuit ambitie en
drijfveren naar een next level van impact willen ontwikkelen.
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Jouw bedoeling
Dit avontuur gaat over wie je bent, welke
positie je in je organisatie wilt innemen en
de vraag: ‘wat kom je in jouw organisatie en
in hrm doen’? Kortom: wat is jouw
bedoeling?

• Je persoonlijke ontwikkeling: bijdrage
leveren, verbinding maken, duurzaam
ontwikkelen, je persoonlijke kompas,
jouw plaats in de systemen waarin je
verkeerd.

In het programma richten we ons op drie
leerpijlers:

• Jouw professionele ontwikkeling: je
doelen en ambities, de impact van jouw
leiderschap op de organisatie en je
medewerkers.
• Tegelijkertijd leer je in de praktijk van De
Bedoeling’ door de feedback die je
ontvangt vanuit de begeleiders en de
deelnemers over je optreden, interactie,
bijdragen, gedrag, inbreng.
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De Bedoeling en jouw ontwikkelresultaten
Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkelresultaten en je bent
medeverantwoordelijk voor die van je collega deelnemers.
Dat betekent ook voor jezelf gaan staat, authenticiteit, waarmaken wat je wilt bereiken,
wendbaar en verantwoordelijk. Je bent je Eigenaar!
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“Ontwikkelen met anderen is leuk en geeft
het beste resultaat.”
- Erik Hornman, senior consultant hrm

Wat jou te wachten staat
Jezelf kennen en positioneren in complexe veranderende omgevingen vraagt om scherpte,
creativiteit en lef. In De Bedoeling werkt de groep samen aan inspiratie, verkenning,
verdieping en verbreding. Dit gebeurt vaak tussen de regels en buiten gebaande paden: zo
worden naast organisatie- en verandertheorie, modellen en actuele hrm trends ook
inspiratie gehaald uit filosofie, literatuur, theater, kunst, film, meditatie en muziek. Dit
avontuur maak je zelf, vanuit jouw bedoeling, je kracht en je belemmeringen en
overtuigingen en je passie. Uiteraard samen met collega’s en onder deskundige ervaren
begeleiders. We werken vanuit ‘niet weten’ en met een intensieve dialoog, confronterend,
scherpte en vertragend, waarbij we uitzonderlijke inbreng van buiten benutten als bron
voor inspiratie, confrontatie en verdieping.
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De Bedoeling: 7 werkplaatsen van een dag
Intake
In het intakegesprek spreek je met jezelf je
leerwensen af en de resultaten die je wilt
behalen: wat is je bedoeling, wat is je plan
en waar ben je professioneel naar op weg?
Wat wil je bereiken? Wat maakt je
succesvol?
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De Bedoeling: 7 werkplaatsen van een dag
Werkplaatsen
We komen na het individueel intakegesprek,
met de leergroep in 7 werkplaatsen bij
elkaar. In principe telkens van 10.00 tot
17.00 uur. Elke werkplaats krijgt haar eigen
thema en daarmee een eigen karakter,
inhoud, werkvorm en locatie.

• Werkplaats 3: positie innemen en regie
voeren

• Werkplaats 1: richten en inrichten:
context, leerwensen, doelen, verdelen, en
jouw bedoeling

• Werkplaats 6: kennis en kunde

• Werkplaats 4: visie, richting en kompas
• Werkplaats 5: bijdragen, verbinden en
dialoog
• Werkplaats 7: resultaten, vervolg stappen
en acties, evaluatie.

• Werkplaats 2: authenticiteit en drijfveren
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De Bedoeling: 7 werkplaatsen van een dag
Twee deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van een
van de werkplaatsen. Denk hierbij aan zaken zoals de locatie, gastspreker, begeleiding,
organisatie en inspiratie (uit bijvoorbeeld boeken, film of elke andere inspiratievorm die je
kan benutten). Jij faciliteert samen met een collage deelnemer het programma waardoor de
deelnemers hun leerresultaten behalen. Uiteraard werk je nauw samen met de begeleiders.
We maken hier leer technisch een dubbele loop: je leert van het programma, van je regie,
van de feedback en de ervaring.
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“Tussen de regels je eigen ambitie
waarmaken.”
- Erik Hornman, senior consultant hrm

Project
Naast De Bedoeling werkt iedere deelnemer, in nauw
contact met de groep, aan een persoonlijk hrm project in de
eigen organisatie zoals bijvoorbeeld over boeien en binden
van medewerkers, implementatie hrm business partnering,
of de implementatie van een leiderschaps-ontwikkel
programma e.d. waarin het leerrendement een concrete
plek kan vinden.
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Erik Hornman
Erik is een senior adviseur, trainer en coach.
Hij begeleidt besturen, directie- en
management team, coached en traint leiders
in hun ontwikkeling en performance. Hij
(ver) bouwt en traint hrm teams in
organisaties en begeleidt organisatie
verbetering. Erik’s drijfveer ligt op het
verbinden van mensen en werk, en helpt
anderen met passie en plezier het beste uit
zichzelf boven te halen en in te zetten.
Kenmerken van Erik’s aanpak: respect,
veiligheid, scherpte, tussen de regels,
eigenaarschap, geluk en plezier.
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René Huurdeman
Als senior trainer en teamcoach begeleidt
René (management) teams en ontwikkelt
hij md en talent programma's. Het
bevorderen van persoonlijk leiderschap is
daarin een belangrijk aspect; hoe zorg ik
dat ik antwoorden vind op wat de situatie
van me vraagt en hoe blijf ik op koers, ook
bij tegenslag, zodat ik samen met anderen
doelen kan realiseren en talenten weet te
benutten. Kenmerk van zijn aanpak:
gelijkwaardigheid, vertrouwen, eenvoud,
confrontatie, plezier en vindingrijkheid.
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Aanmelden, vragen.
Aanmelden kan door het sturen van een email aan e.hornman@rvdb.nl of
r.huurdeman@rvdb.nl of bellen met Erik Hornman 0642019399 of met René Huurdeman
0652666474.
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