VAN STRATEGIE NAAR
AFDELINGSPLAN
Een strategie voor de komende 10 jaar? Inmiddels weten we allemaal dat dát niet meer werkt.
De wereld verandert in rap tempo. Uitgangspunten van ondernemerschap in de 21e eeuw: kort
op de bal, met regelmaat herijken van visie en strategie, verantwoordelijkheid én bevoegdheden
daar leggen waar ze horen (de omgekeerde organisatiepiramide). En jouw team actief betrekken
bij het realiseren van de doelen vanuit een gemeenschappelijke context! Tijdens de 2-daagse
training Van Strategie naar Afdelingsplan (kick-off training + praktijkopdrachten + final training)
helpen wij afdelingshoofden en/of teams om de strategie van de organisatie te vertalen naar een
afdelingsplan met concrete acties gekoppeld aan (afdelings) KPI’s.
Zijn de strategische kaders en doelstellingen voor de organisatie bepaald en wil je jouw teams /
afdelingen helpen om de vertaalslag naar de werkpraktijk te maken? Wij gaan met jouw
afdelingshoofden en/of teams aan de slag om de strategie via een vast format te vertalen naar
een afdelingsplan. Met de juiste structuur en energie voorkomen wij dat het afdelingsplan een
papieren tijger wordt. Daarnaast helpen we de deelnemers met het verkrijgen van commitment
op hun afdelingsplan en het (meer) aansturen op doelstellingen. Benieuwd of de training Van
Strategie naar Afdelingsplan iets voor jouw team is? Wij bespreken graag de mogelijkheden met
je!
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VANAF € 405,00
PER DEELNEMER *

VOOR WIE IS DEZE TRAINING
De training Van Strategie naar Afdelingsplan is speciaal ontwikkeld voor
afdelingshoofden en operationele teams die functioneren in een grotere organisatie.
Idealiter wordt deze training als in-company training aangeboden en nemen alle
afdelingen binnen jouw organisatie hieraan deel. Hiermee creëer je consistentie in de opzet
van afdelingsplannen, kunnen afdelingshoofden elkaar tijdens de uitvoering ondersteunen en
sluiten de doelstellingen én KPI’s aan op de strategie en doelstellingen van de organisatie.

WAT GA JE LEREN
Voorafgaand aan deze training vindt er een intake-gesprek plaats met de opdrachtgever. Hierin bespreken we de
organisatiestructuur, de strategie en doelstellingen van de organisatie en de opzet van de 2-daagse training Van Strategie
naar Afdelingsplan. Dit intake gesprek is belangrijk omdat we vanuit de bedrijfseigen casuïstiek werken in deze training.
Daarnaast ontvangen de deelnemers voor aanvang van de training een digitaal intake-formulier. Met de input vanuit het
intake gesprek en de intake-surveys zorgen wij ervoor dat de training perfect aansluit op de doelstellingen van de training.

NA AFLOOP VAN DEZE TRAINING
hebben de deelnemers de strategie van de organisatie vertaald naar een concreet plan voor de eigen afdeling met
heldere (sub)doelstellingen;
zijn de (sub)doelstellingen verder uitgewerkt in concrete actiepunten met een jaarplanning;
kunnen de deelnemers, binnen de context van de strategie van de organisatie, hun eigen afdelingsplan met
enthousiasme presenteren;
hebben de deelnemers handvatten gekregen om actief te sturen op het realiseren van de omschreven doelstellingen;
is er een éénduidige werkwijze in de organisatie voor het opzetten van afdelingsplannen.

INHOUD VAN DE TRAINING
Tijdens de training Van Strategie naar Afdelingsplan helpen wij de
deelnemers om de strategie en doelstellingen van hun organisatie
te vertalen naar een doordacht en haalbaar afdelingsplan met
(sub)doelstellingen en KPI’S. De training is verdeeld over 2 dagen.
Tijdens de 1e trainingsdag (kick-off) werken we aan de ontwikkeling
van het afdelingsplan met concrete doelstellingen en KPI’s. We
besteden dan ook aandacht aan het communiceren van het
afdelingsplan. Na de 1e trainingsdag krijgen de deelnemers de
opdracht om hun afdelingsplan met het eigen team te bespreken
en indien nodig aanpassingen door te voeren. De 2e trainingsdag
staat in het teken van het presenteren van de afdelingsplannen
(Hoe presenteer je een plan om te enthousiasmeren?) en besteden
we aandacht aan de implementatie van het plan in de praktijk..
Voor aanvang van de 1e trainingsdag doorlopen de deelnemers een
e-learning module. Deze online training is bij deze training
inbegrepen en zorgt ervoor dat de deelnemers over de kennis
beschikken om tijdens de training direct aan de slag te kunnen
gaan met de eigen plannen.. Hier zie je een overzicht aan van de
belangrijkste onderwerpen van de training. Aangezien deze
training alleen als in-company training aangeboden wordt is er
volop ruimte voor vragen vanuit de deelnemers.
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*DIT TARIEF IS GEBASEERD OP DEELNAME VAN 15
MEDEWERKERS, INCLUSIEF DE LEARNING JOURNEY
(EXCL. EVENTUELE LOCATIEKOSTEN EN BTW). WIL JE
(NOG) MEER RESULTAAT UIT DE TRAINING HALEN? JE
KUNT HET LEERTRAJECT UITBREIDEN DOOR ADD ONS TE
KIEZEN.

Live sessie
(final)

Live sessie
(kick-off)

BASIS LEARNING JOURNEY

Context: over strategie, doelstellingen en
KPI’s;
De organisatie strategie en doelstellingen
als uitgangspunt;
Het Afdelingsplan Canvas;
Formuleren van doelstellingen en KPI’s;
Activiteiten plan;
Het belang van mindset;
Inspirerend presenteren;
Van doelen naar doen;
Meten is weten;
Intervisie als communicatievorm;
Kortcyclisch aansturen.

