Incompany
Samen werken aan blijvende
verandering in je organisatie

� Deelnemers groeien professioneel én persoonlijk op meerdere niveaus
� Werken en leren verbonden door op te lossen cases
� Ervaren trainers die jouw organisatie begrijpen
� In co-creatie ontworpen traject met kwaliteit checks en aanscherpingen
tijdens de training
� Beproefde methodes in uitdagende programma’s

Jij werkt het best, als je weet wie jij bent. Neem de leiding.

debaak.nl/incompany

Incompany

leren in de werkcontext
Organisaties worden complexer, de markt
beweegt meer dan ooit. Dat vraagt om wendbare
organisaties en een ander soort leiderschap.
Meegaan met veranderingen vraagt om een goede
afstemming tussen mensen die samen het verschil
willen maken. Iemands houding en intrinsieke
motivatie spelen tegenwoordig een steeds
belangrijkere rol.
In een incompany training van de Baak leren mensen meer
dan alleen vaardigheden. Wij gaan net dat stapje verder
door leren en werken met elkaar te verbinden. Met behulp
van cases die tijdens de training worden opgelost, proberen
mensen samen ideeën uit, leren zij beter te reflecteren en
gaan zij experimenteren met nieuw gedrag. Mensen groeien
daardoor professioneel én persoonlijk.
In onze maatwerk trajecten stimuleren we onder andere
eigenaarschap, samenwerking, betrokkenheid en een
proactieve mindset. Jouw organisatie- en ontwikkelvraag
staan daarbij altijd centraal.

Partner in leren

Onze Incompany experts stellen in co-creatie met jou een
leertraject op waarbij ze je ook kunnen adviseren rondom
‘Learning & Development’ in jouw organisatie. Tijdens de
uitvoering van incompany trajecten bewaken we de kwaliteit
door telkens opnieuw te evalueren, bij te sturen, en de
actualiteit te integreren. Voorop staat dat we gaan voor het
beste resultaat. Wij geven ook internationale trainingen
in het Engels.

De Baak is het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap
voor mensen met een hbo-wo werk- en denkniveau. In onze
intensieve trainingen dagen we je uit op intellect, intuïtie en
interactie. Je leert hoe je bewust en op elk moment de juiste
combinatie van jouw kwaliteiten en die van anderen inzet.

Thema’s

De Baak maakt incompany trajecten rond verschillende
thema’s zoals (young) talent development, leiderschapsontwikkeling, high performance, teamontwikkeling,
nieuw organiseren, informeel leiderschap, internationaal
samenwerken en internationaal leiderschap.
Kijk op onze site voor de details en klantverhalen rond deze
thema’s: debaak.nl/incompany.

Ervaringen van organisaties

� ‘Verschillende personen zijn al doorgegroeid naar de
‘leadership group’ van het bedrijf. Het is mooi om de
snelle groei te zien die iemand kan doormaken door
verschillende kansen te grijpen.’
J. Welles – Grolsch
� ‘Het is goed te zien dat de deelnemers in staat zijn
geweest competenties te ontwikkelen die nodig zijn
voor duurzaam leiderschap. Ze hebben laten zien
dat ze flexibel zijn in hun leiderschapsstijl, dat ze
samenwerking stimuleren, een rolmodel zijn voor
hun medewerkers.’
A. Kuypers – Kuijpers Installaties
� ‘Onze nieuwe samenwerking op de afdeling levert
voor de hele organisatie betere resultaten op. We
weten elkaar weer te vinden. We hebben elkaar niet
alleen als collega leren kennen, maar ook als mens.’
M. van den Aardweg – Vervoerregio Amsterdam

Informatie & advies

Wil je advies of sparren over een incompany traject
voor jouw organisatie of team? Neem vandaag nog contact
met ons op via advies@debaak.nl of 0343-556369.
Kijk op onze website voor meer informatie:

debaak.nl/incompany
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