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rvdb
development
program
2020 - 2021

hét ontwikkelprogramma voor hr professionals

Veranderen begint bij jezelf
Bedrijven van nu willen graag innovatief en wendbaar zijn. Dat moet ook wel in deze
turbulente tijden. Hr is harder nodig dan ooit te voren. Als hr professional ben je een
drijvende kracht achter organisatieverandering. Je bent dag in dag uit bezig om mensen mee
te krijgen en te motiveren. Makkelijker gezegd dan gedaan, want veranderen is voor niemand
eenvoudig. Wij mensen zijn gewoontedieren en vallen snel terug in oude patronen. Wil je de
organisatie écht helpen te veranderen, begin bij jezelf. Want dan kan je anderen inspireren om
hetzelfde te doen.

Rvdb helpt.
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Het programma in beeld
Hoe zorg je dat je anderen meekrijgt met jouw verfrissende visie? Welke verschillende
belangen spelen er in jouw organisatie en wat doe je ermee? Hoe overtuig je jouw
stakeholders? Welke talenten zet je in? Hoe adviseer je op strategisch niveau? Wat is nou echt
belangrijk voor jou en de organisatie? Het Rvdb development program geeft antwoord op al
deze vraagstukken.

Resultaten:
Overtuigen met visie en impact;
inzicht in jezelf, je weet waar je het verschil kan maken;
bewust van je eigen gedrag en het effect daarvan op anderen;
een breder palet aan communicatie- en beïnvloedingsstijlen in je rugzak, in te zetten bij
verschillende stakeholders;
• up-to-date kennis van actuele hr thema’s;
• aanzienlijke uitbreiding van je netwerk;
• ervaring met adviseren op strategisch niveau.
•
•
•
•
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P l a n n i n g

Ontwikkelgesprek

Kick-off & Game

augustus –
september 2020

Dinsdag 22
september
(hele dag)
&
Woensdag 23
september (ochtend)

@rvdb

Communiceren
met impact

Overtuigend
adviseren

Dinsdag 27 oktober

Dinsdag 8 december

@rvdb

@rvdb

@rvdb

Persoonlijk
leiderschap 1

Persoonlijk
leiderschap 2

Donderdag 4 februari
2021
&
Vrijdag 5 februari
(2 hele dagen)

Donderdag 18 maart
@rvdb

Kick-out
Donderdag 29 april
@rvdb

@hotel Woudschoten
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‘Het Rvdb development program is een ontwikkelprogramma, dat
verder gaat dan een losse training op zich’
(Lianne Sol, Trainer en Coach)
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Verloop van het programma
Startgesprek & persoonlijkheidsprofiel
Doel: het programma start met een persoonlijkheidstest en een startgesprek voor elke
deelnemer. Dit bestaat uit een vragenlijst en een coaching gesprek waarin de sterke punten en
de ontwikkelmogelijkheden worden besproken. Wat wil jij gaan leren tijdens dit traject?
Resultaat: je hebt zicht op waar je nu staat in je carrière en waar je kansen en uitdagingen
liggen. Dit ga je verwerken in je focus leer plan (FLP).
Duur: 1,5 uur (bij Rvdb op kantoor)
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Kick-off & Serious game
Doel: Dit is het officiële startsein van het Rvdb development program. Hoe ziet het
programma eruit? Wie zijn je mededeelnemers? Wat zijn jouw drijfveren, wat zijn jouw
leerdoelen en hoe gaan wij dit gezamenlijk bereiken? Dit zijn de thema’s die tijdens de
Kick-off worden besproken. In de serious game, die meteen op de kennismaking volgt, ga je
aan de slag met een organisatievraagstuk. Je moet het proces overzien, stakeholders
beïnvloeden, strategisch denken en het juiste advies vormen. Je beleeft het in een ‘pressure
cooker’ vorm en ervaart de dynamiek die daarbij komt kijken.
Resultaat: Je leerdoelen zijn nog verder aangescherpt, de verwachtingen van het
programma zijn helder. Je hebt gewerkt aan de relatie met je mededeelnemers, waardoor
je elkaar weet te vinden gedurende het programma. Je hebt ‘real life’ ervaren hoe jij je in
teamverband door een organisatie beweegt en feedback hierop ontvangen. Je hebt inzicht
in hoe je een organisatievraagstuk aanpakt en op welke wijze je anderen beïnvloedt.
Duur: 1,5 dagen (overnachting is mogelijk op aanvraag)
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Quote van een
deelnemer

“Het blijft bepaald niet aan de oppervlakte. Je krijgt
inzicht waardoor het komt dat je op bepaalde
gebieden belemmeringen voelt”

10

Training: Communiceren met impact
Doel: Op deze dag verzamelen we beelden ten aanzien van de wijze waarop we invloed
hebben op anderen. We staan stil bij de voornaamste aspecten rondom communicatie en de
verschillende beïnvloedingsstijlen.
Resultaat: Je hebt inzicht in eigen (on)bewuste voorkeursgedrag en verschillende
communicatie- en beïnvloedingsstijlen, zodat je in de praktijk kan experimenteren.
Duur: 1 dag

Training: Overtuigend adviseren
Doel: Tijdens deze training ga je oefenen en krijg je meer zicht op jouw eigen reflexen op het
moment dat gesprekken of situaties toch anders verlopen dan gehoopt. Wat is jouw neiging bij
teveel weerstand of wat gebeurt er als je helemaal niet uitgedaagd wordt? Hoe blijf je in
contact met jouw gesprekspartners?
Resultaat: Je hebt verschillende communicatie- en beïnvloedingsstijlen ontwikkeld en jouw
stijlflexibiliteit is vergroot.
Duur: 1 dag
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Training: Persoonlijk Leiderschap I
Doel: Wat houdt het begrip “Persoonlijk Leiderschap” voor jou in en welke situaties
vragen hierom? Je krijgt, onder anderen door het volgen van een boks workshop, zicht op
jouw drijfveren en kwaliteiten, de wijze waarop je deze inzet ten behoeve van jouw
persoonlijke doelen en de doelen van de organisatie waarin je werkzaam bent.
Resultaat: Zicht op jouw automatismen, overtuigingen, belemmeringen en
vanzelfsprekendheden. De kennis die je hebt opgedaan zorgt voor bewustere keuzes in de
toekomst. Daarnaast kun je kwaliteiten effectiever en efficiënter inzetten in verschillende
(werk)situaties.
Duur: 2 dagen (incl. overnachting)

Training: Persoonlijk Leiderschap II
Doel: Tijdens deze training blikken we terug op de praktijk en de verkregen inzichten in
Persoonlijk Leiderschap deel I. We geven samen antwoord op de vraag; “Wat is er nog nodig
om mijn persoonlijk leiderschap te versterken”?
Resultaat: Inzicht in hoe jij jezelf het beste kan profileren naar de buitenwereld. Je weet
wanneer je in je kracht staat, wat je talenten zijn en waar je waarde kan toevoegen voor jouw
organisatie.
Duur: 1 dag
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Kick-Out
Doel: De laatste bijeenkomst is de afsluiting van het traject. Op deze middag en avond kijken
we terug op het programma en jouw ontwikkeling. Samen vieren we de successen van jou en je
mededeelnemers.
Resultaat: Je weet waar je voor staat, hoe je jezelf profileert in verschillende (werk)situaties
en waar je waarde toevoegt in de organisatie. Je staat stevig in je schoenen en je krijgt mensen
mee met meer impact en overtuigingskracht. Kortom: je bent succesvoller als hr professional.
Duur: 1 dag (inclusief diner ‘s avonds)
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“De meerwaarde van dit traject
begint bij jezelf. Je moet bereid
zijn van anderen te leren en zelf
iets in te brengen.”

Quote van een deelnemer

Rode draad elementen
Intervisie
Doel: Onder begeleiding van een coach brengen jij en je mededeelnemers casuïstiek in om te
bespreken. Samen reflecteer je op de situatie en jouw rol. Je hebt een actieve inbreng middels
het geven en ontvangen van feedback.
Resultaat: Je hebt een spiegel voorgehouden gekregen door je mededeelnemers en antwoord
gekregen op belangrijke vraagstukken die je tegen bent gekomen tijdens je werk. Je hebt
inzicht in welke rol jij speelt in een betreffende situatie en hoe je daar in het vervolg beter op
kan anticiperen.
Duur: 3 keer een dagdeel

15
15

Mentoring
Doel: Om te zorgen dat het programma gekoppeld wordt aan de praktijk ga je op zoek een
mentor binnen de organisatie waar je werkt. Met de mentor deel je je leerdoelen en voer je
gesprekken over jouw ontwikkeling tijdens het programma.
Resultaat: Binding en borging van het programma en jouw leerdoelen binnen je eigen
organisatie middels ‘on the job’ coaching.
Duur: afhankelijk van eigen behoefte (richtlijn: 4 keer gedurende het traject)

Rvdb avonden
Doel: Tijdens de Rvdb avonden maak je kennis met collega’s en relaties van Rvdb. Je mag zelf
bepalen óf en op welke avonden je aanwezig wilt zijn. Inschrijven kan via de eventpagina op
www.hey-ray.com. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: hr analytics, werkgeluk en
actualiteiten arbeidsrecht.
Resultaat: Jouw kennis over actuele hr thema’s is verbreed en je netwerk is aanzienlijk
uitgebreid.
Duur: afhankelijk van eigen behoeft, een avond duurt van +/- 16.00 tot 19.00 uur
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“Het Rvdb Development Program is een
programma waarin communicatieve
vaardigheden, persoonlijk leiderschap
en de dagelijkse praktijk op een hele
mooie manier aan elkaar gekoppeld
worden. Het biedt je de ultieme
gelegenheid om jezelf te ontwikkelen,
met anderen binnen het vak te sparren
en vooral veel te experimenteren!”

Quote van een
deelnemer
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De organisatie
We staan in de startblokken! Maar wie zijn wij?
Laten we ons even voorstellen:
Lianne Sol (trainer en coach)
Lianne fascineert zich door wat mensen beweegt en hoe zij zich ontwikkelen als individu en wat dit doet binnen
de organisatie waarin ze werken. Verandering begint namelijk bij jezelf. Lianne heeft een HR achtergrond en zich
gespecialiseerd op het gebied van talent, leiderschapsontwikkeling en vitaliteit. Zij heeft diverse organisaties
geadviseerd op het scheidingsvlak van verandering en het stimuleren van persoonlijke- en leiderschapsgroei.
Deze achtergrond maakt dat zij de context begrijpt en vandaaruit mensen kan bewegen naar een volgende stap.
Lianne is trainer en coach en zet daarnaast haar expertise op ontwikkeling in bij diverse organisaties.
Katja van Honschooten (talent & development coördinator)
Katja is vanuit haar hotelachtergrond gewend om als een spin in het web te coördineren. Sinds 2015 doet ze dat
bij Rvdb, eerst als recruitment assistent en vervolgens voor de afdeling hr ontwikkeling & consultancy.
Binnen het development program is zij verantwoordelijke voor de planning, de informatievoorziening en het
evaluatie proces, maar bovenal het eerste aanspreekpunt voor deelnemers. Heb je vragen? Zij beantwoordt ze
graag
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Samengevat
Wat is het Rvdb development program?
Een ontwikkelprogramma van ongeveer 10 maanden,
geïnspireerd op het Rvdb selectie programma. Als
deelnemer ga je aan de slag met verschillende business
cases, trainingen, intervisie en coaching. De trainingen
richten zich vooral op communicatie en persoonlijk
leiderschap.
Voor wie is het?
Voor hr professionals met 4-12 jaar werkervaring, die
prima op hun plek zitten bij hun huidige werkgever. Ze
willen echter wel een verdiepende stap zetten in hun
persoonlijk ontwikkeling én toewerken naar een stevige
hr advies- of business partner rol.

Investering
€ 5.950,- excl. BTW en € 775,- arrangementskosten
Duur & groep
Ongeveer 10 maanden. De groep bestaat uit gemiddeld 8
deelnemers.
Locatie
Bij ons op kantoor in Amsterdam en in Hotel Woudschoten
te Zeist.
Start
September 2020.
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Aanmelden?
Mail naar k.vanhonschooten@rvdb.nl

Interesse?
Heb je nog vragen? Neem gerust contact
met ons op.
Telefoon:
0885521200
Website:
http://www.rvdb.nl/page/development
-program
Adres:
Hoogoorddreef 54P
1101 BE Amsterdam Zuidoost
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BEDRIJVEN DIE DEEL HEBBEN GENOMEN AAN HET RVDB DEVELOPMENT PROGRAM
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