sparringsessies

Sparren met collegakantoren

Verzoek om vervolg!
‘Prettig om te horen dat wij niet het enige kantoor zijn met dit probleem’,
dat zegt een van de deelnemers over de nieuwe sessies ‘Sparren met
collegakantoren’. En daarmee wordt het algehele gevoel na vier bijeen
komsten weergegeven. Wegens dit succes is besloten dit jaar opnieuw
een aantal gratis sessies te organiseren.

D

e afgelopen maanden zijn er vier
sessies georganiseerd waarin
gesproken werd over de thema’s:
binden van getalenteerde medewerkers,
data-analyse: IT en automatiseringsproces
sen, verstevigen van de concurrentiepositie
en business- en verdienmodel. Met gemid
deld zo’n twintig man deelden SRA-leden
kennis en ervaringen met elkaar en deden
de nodige inspiratie op. Iedere sessie werd
ingeleid door een inspirerende gastspreker,
waarna er in kleinere groepen uitgebreid
over het onderwerp met elkaar werd
gesproken. Iedere sessie werd plenair
afgesloten met ‘gouden’ tips en een korte
samenvatting.

Open gesprekken

De reacties op de eerste bijeenkomsten
waren lovend. Deelnemers gaven aan om
vooral door te gaan met dit soort klein
schalige sessies. De belangrijkste factor
voor het succes is wellicht de openheid van
de deelnemende kantoren. Judith van der
Hulst van SRA: “Juist het feit dat kantoren
zich tijdens de sessies kwetsbaar durfden
op te stellen, gaf de sessies extra veel
toegevoegde waarde. Dat je in kleine
groepen ervaringen, missers en successen
in vertrouwen met elkaar deelt, blijkt dus
een goede keus.”

Eigen initiatief

Het onderwerp ‘Binden van getalenteerde
medewerkers’ riep zoveel stof tot naden
ken dat de deelnemers uit deze sessie hier
graag nogmaals over wilden doorpraten.
Op eigen initiatief is daarom, onder regie
van Jan van den Berg en Matthijs van
Amsterdam van Worrell & Jetten, een extra
bijeenkomst georganiseerd. “En dat is nou
waar het ons allemaal om te doen was”,
aldus Wilma Hosang van SRA. “Dergelijke
initiatieven stimuleren wij als vereniging
alleen maar en wij willen hier graag een
faciliterende rol in spelen.”

Nieuwe sessies

Omdat het sparren met collegakantoren
met vergelijkbare uitdagingen een succes
blijkt, wordt er dit jaar een aantal nieuwe
bijeenkomsten georganiseerd. Ook in deze
sessies kunt u in kleine groepen, op grootte
van kantoor, onderwerpen bespreken die
hoog op uw agenda staan. Zodra de
thema’s en gastsprekers bekend zijn,
ontvangt u daarover bericht.
Heeft u een onderwerp waar u graag over
zou willen sparren? Geef het door aan
Wilma Hosang of Judith van der Hulst
via marketing@sra.nl.

In kleine groepen deel je
ervaringen, missers en successen
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