Slapend talent activeren
en competenties ontwikkelen met behulp van een PePOP
Betaalbaar bedrijfsadvies en opleidingen op maat van uw bedrijf en mensen

brengen. De ideologie achter PePOPs
heeft veel gemeen met de filosofie achter
empowerment,
ontwikkelen
van
eigenaarschap
en
zelfsturing,
en
waarderende benadering.

Een PePOP, Persoonlijk Professioneel
OntwikkelingsPlan is een instrument uit
HR dat mensen, die willen werken aan
persoonlijke groei, helpt om vat te krijgen
op dit proces. We noemen ze ‘Coachees’.
PePOPs worden sinds jaren met succes
ingezet in het kader van zelfontwikkeling,
persoonlijke groei en empowerment.
PePOPs maken medewerkers meer
zelfbewust, wie ze zijn, wat ze kunnen, en
geven ‘Coaches’ een beeld van
motivatoren en potentiële frustraties.
PePOPs vormen een krachtige basis voor
efficiënte en doelgerichte
ontwikkelings- en functioneringsgesprekken, en leveren essentiële
informatie in het kader van performantieen retentiebeleid.

Opzet
Moderne, succesvolle organisaties en
bedrijven doen meer dan ooit beroep op
de intrinsieke talenten en motivatie van
hun medewerkers. Daarom hebben ze er
belang bij medewerkers te ondersteunen
en coachen om hun kwaliteiten in kaart te
brengen en planmatig te ontwikkelen tot
sterke competenties.
Mensen worden daarnaast ook getekend
door de uitwassen van deze kwaliteiten: ze
overdrijven wel ’s in waar ze goed in zijn.
Kwaliteiten worden dan valkuilen, die
anderen op de heupen werken. En zelf zijn
ze overgevoelig voor valkuilgedrag van die
anderen; ze ontwikkelen allergieën aan
hun omgeving… Valkuilen en allergieën
zijn daarom niet echt bevorderlijk voor
‘werken in Team’, en kunnen beter
positief gekanaliseerd worden in de
organisatie.
Ons advies: ga aan de slag met een
PePOP!

Dit programma is ontwikkeld in samenwerking
met erkende loopbaan coaches, en opgevat als
een Train the Trainer. We richten ons tot wie
verantwoordelijk
is
voor
talenten
competentieontwikkeling van mensen, niet tot
de ‘Coachee’ zelf.
Het programma geeft u theoretische en
praktische inzichten in de opeenvolgende
stappen waarin een PePOP wordt opgebouwd
en bijgehouden. Want PePOP’s mogen niet
gereduceerd worden tot een momentopname;
ze vormen het script van een film, een eindeloze
cyclus.
Aansluitende programma’s met thema’s als
Mentorship in de organisatie, voeren van groeien
functioneringsgesprekken,
e.a.
zijn
afzonderlijk beschikbaar, of kunnen op maat
worden ontwikkeld.

Werken met PePOPs wordt in moderne HR
middens erkend als een waardevolle tool
voor wie medewerkers, een Team, of een
ganse organisatie van mensen op een
positieve manier tot een hoger niveau van
betrokkenheid, motivatie en prestatie wil

Wat doe je (nog) beter na deze workshop?
•

U heeft kennis gemaakt met een
stapsgewijze PePOP, (u krijgt ter
plekke een blanco ‘werkboek
PePOP’) en verschillende testen
en werkvormen die informatie
aanleveren over kwaliteiten,
valkuilen, allergieën ,
werkmotivatoren enz.

•

•

U heeft deze testen en werkvormen
ook zelf uitgetest (u ontvangt
uitgebreide instructies voor de
aanvang van het programma). U weet
bij de start al ‘aan den lijve’ met welke
instrumenten we in een PePOP
werken.
Tijdens het programma gaat u actief
aan de slag met de resultaten van een

•

fictieve ‘Coachee’ zodat u ter plekke
leert hoe u resultaten kan ‘lezen’, en ze
gebruiken in uw begeleiding van een
PePOP traject. Theorie en praktijk
wisselen elkaar op een zeer
dynamische manier af.
U kan ’s anderendaags meteen en heel
concreet van start.

Programma
Wat zit er in de rugzak van mijn Coachee?
Op zoek naar talenten en kwaliteiten, valkuilen en allergieën*

Over werkplezier en dagelijkse frustratie
Motivatoren en (potentiële) demotivatoren in kaart *

PePOP, de eindeloze cyclus
Een PePOP dossier opstellen en een eerste ontwikkelingspunt uitwerken en inplannen
Portfolio aanleggen
* met behulp van toegankelijke, gratis beschikbare testen, methoden van story-telling en andere werkvormen

Is dit een programma voor u? Bent u betrokken bij, en bekommerd om de professionele ontwikkeling van mensen, vertrekkend uit
hun intrinsieke talenten en kwaliteiten? Wil u ze begeleiden op hun weg om hun competenties te versterken, vanuit de kracht van hùn
motivatie en keuzes? Vindt u er plezier in om mensen te steunen in hun zelfontplooiing? Dan zal u zich in dit programma helemaal in uw
sas voelen!
U ontmoet er mentoren, HR medewerkers, Job Coaches, stagemeesters, studiebegeleiders, studentencoaches en andere mensen met
een positieve visie op persoonlijke ontwikkeling.
Duur training

Vereiste voorkennis

1 dag

geen

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren voor meer informatie over deze training of andere
werkvormen waartoe dit thema zich leent, zoals key note speech, coaching enz.
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