GEKONKELFOES IN FAMILIEBEDRIJVEN
Waarom roddelen niet zo onschuldig is
HERKENBAAR
Als we de hand in eigen boezem stoppen, moeten we toegeven dat we allemaal wel eens roddelen. Het kan immers deugd doen om je hart te luchten, je ‘ei’ kwijt te raken en je gesteund te voelen door anderen. Toch is roddelen niet zo onschuldig als het lijkt en kan het heel wat negatieve gevolgen teweeg brengen voor jezelf, de klant, de
sfeer in het team en de innovatie waarop het bedrijf wil inzetten.

ONDERZOEK
De cijfers zijn alarmerend. 25% van de arbeidstijd gaat naar de negatieve vorm van roddelen. Daarbij komt dat onderzoek aantoont dat roddelen altijd de voorloper is van pesten op het werk.

G E KO N K E L F O E S I N H E T FA M I L I E B E D R I J F
Als familielid in het bedrijf ben je nog meer vatbaar voor dit fenomeen, omdat men over nog meer informatie beschikt, is er ook meer stof om over te roddelen. Laat je inspireren hoe jij deze ketting kan doorbreken en een eind
kan maken aan een roddelcultuur binnen jouw bedrijf.

PROGRAMMA
In vier sessies krijg je inzicht in een actueel en voor iedereen herkenbaar thema, dat zich toch nog in de taboesfeer
situeert. Je krijgt op een veilige en laagdrempelige manier, hands-on tools en tips aangereikt om het in jouw bedrijf
te doorbreken.

25 APRIL 2019

•
•
•
•
•
•

Wat is roddelen?
Facts en figures
Wanneer is het niet meer onschuldig?
Wat maakt roddelen in een (familie)bedrijf mogelijk?
Wat zijn de drijfveren van de roddelaar?
Hoe ziet zijn/haar toolbox eruit?

30 APRIL 2019

•
•
•
•
•

Welke rollen zie je in een roddelsysteem?
Wat zijn de effecten van roddelen?
Jouw team en bedrijf in kaart
Reflectie op de eigen rol van de deelnemers
Tips en tricks om een roddelsysteem te doorbreken of preventief mee aan de slag te gaan binnen jouw bedrijf

14 MEI 2019

•
•

Optioneel delen van individueel actieplan per deelnemer
Reflectie op de eigen energizer

25 JUNI 2019 - NAZORGSESSIE
DOCENT
Dit traject zal ondersteund worden door NELE VERREZEN, auteur van het boek ‘Gekonkelfoes in organisaties. Roddelen is niet onschuldig’ en founder van het bedrijf Marcells Journey.
Nele is bijzonder geprikkeld door menselijke interacties in teams en veranderingsprocessen. Na haar opleiding
criminologie en verdieping in het systeem- en veranderdenken binnen de Interactie-Academie, deed zij ervaring op
in de social profit als leidinggevende en projectverantwoordelijke. Hier leerde zij dagelijks welke impact leidinggevende(n) hebben op organisaties, hoe groepen functioneren, wanneer mensen over grenzen van anderen gaan én
hoe belangrijk het is om medewerkers te motiveren in veranderprocessen. Deze kennis kan zij vandaag maximaal
inzetten in haar bedrijf Marcells Journey, waar ze tal van bedrijven en organisaties ondersteunt in veranderprocessen en aan de slag gaat met teams om het beste uit zichzelf te halen.

PRAKTISCH
•
•
•
•
•

Dit traject richt zich tot familieleden in een bedrijf.
Confidentialiteit en open sfeer zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van deze sessies. In geval van
deelnemers uit dezelfde sector wordt de eerst aangemelde deelnemer gecontacteerd om dit af te toetsen.
Elke sessie gaat door in de voormiddag van 8u00 tot 12u00. We starten met een ontbijt en eindigen met een
broodjeslunch.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 16 (max. 2 deelnemers per organisatie).
De totale kostprijs voor dit traject bedraagt € 995 (excl. btw) per persoon. Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het boek ‘Gekonkelfoes in organisaties’.
Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring via KMO-portefeuille mogelijk. Kosteloos annuleren
kan schriftelijk tot en met maandag 8 april 2019.

