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Workshop Kennismaken werkstijl  

Doelgroep 
Leidinggevenden en 
medewerkers 
 
Duur 
4 uur 
 
Groepsgrootte 
Maximaal 10 
deelnemers 
 

Hoe is dat bij HNW? 

In Het nieuwe werken organiseer je je eigen 
werk en werk je met anderen samen op basis 
van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. 
Maar wat verandert er dan ten opzichte van de 
manier waarop je nu werkt en hoe sta jij daar 
zelf in?  
 
Leerdoelen 
• De deelnemer heeft een goed beeld van de impact die 

de nieuwe werkstijl heeft in het eigen werk. 
• Heeft een beeld van de eigen werkstijl en weet wat 

nodig is om de overgang te maken. 
• Kan zijn boodschap over HNW kort en bondig 

communiceren. 
• Heeft een goed beeld wat dit betekent voor anderen. 
• Heeft inzicht in wat nodig is om deze verandering te 

maken. 
 
Achterliggende theorie 
• 5 waves of trust (Stephen Covey) 
• Logische niveaus (Gregory Bateson) 
• Story-telling (Alida Gersie) 

Voorbereiding op de workshop 
• Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van wat de 

nieuwe werkstijl inhoudt.  
• Bijgevoegd vind je een silhouet getekend met een 

aantal vragen erbij. Sta ter voorbereiding op deze 
workshop stil bij deze vragen. Richt je bij de vragen 
specifiek op de nieuwe werkstijl. 

• Bespreek je silhouet met een collega. 
 
Inhoud van de workshop 
• De woestijn in; over vertrouwen en loslaten. 
• De automatische piloot; bewustwording van 

automatismen, routines, vaste patronen.  
• Van buiten naar binnen; uitleg over gedrag, 

overtuigingen en waarden (logische niveaus) en je 
verkent jouw eigen onderliggende waarden en hoe 
deze verbonden zijn met de nieuwe werkstijl. 

• Plaatsbepaling; hoe ver is jouw team op de weg naar 
de bestemming? En hoe ver ben jij op weg in jouw rol 
als leidinggevende daarin?  

• Pitchstart; oefenen met het verwoorden van jouw 
boodschap over de nieuwe werkstijl. 

• Souvenirs; wat ga je doen na de workshop? 
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Waar breek je je 
hoofd over? 

Waar krijg je pijn in 
je buik van? 

Waar loop je 
warm voor? 

Wat draag jij bij? 


