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Aan de slag met de ontwikkeling van uw medewerkers én organisatie 
De wereld om u heen verandert en u weet dat uw organisatie en medewerkers daarin mee 
moeten. Het ontbreekt u misschien aan tijd of u zoekt een structuur om goede plannen te maken 
en uw medewerkers daarin te betrekken. BK6 helpt u door middel van een workshop of 
adviestraject om vanuit uw missie en visie te komen tot praktische ontwikkelingsplannen. U krijgt 
tips om uw medewerkers te activeren en op te leiden en dat hoeft lang niet altijd via externe 
trainingen en cursussen! De workshop en het adviestraject bevatten onder meer de onderstaande 
onderwerpen: 
 

 Missie, visie, strategie 

 Van strategische keuzes naar een operationeel ontwikkelingsplan 

 Inzetbaarheid en flexibiliteit van uw medewerkers 

 Handige hulpmiddelen 

 Bespreekpunten voor functioneringsgesprekken 
 
De workshop of het adviestraject kunt u alleen volgen of met een aantal van uw collega’s. Op deze 
manier draait het geheel om u en uw organisatie en krijgt u antwoord op uw vragen. Maar u gaat 
ook zelf aan het werk, want zo krijgt u voldoende handvatten om de slag te gaan met het 
ontwikkelen van uw medewerkers en organisatie. 
 
Waarom een ontwikkelingsplan voor uw medewerkers en organisatie? 
Een ontwikkelingsplan gebaseerd op de missie en visie van uw organisatie geeft richting en 
zingeving aan opleidingen, ontwikkeling, inzetbaarheid en flexibiliteit van uw medewerkers. 
Functieprofielen, een functie- en opleidingshuis en instroom, doorstroming, flexibiliteit en inzetbaar 
van medewerkers kunt u koppelen aan uw ontwikkelingsplan. En dat maakt uw organisatie klaar 
voor de toekomst. 
 
Wat kunt u nog meer doen? 
U kunt ook een workshop, adviestraject en/of training functioneringsgesprekken van BK6 volgen. 
Daarmee krijgt u handvatten om functioneringsgesprekken vorm te geven in uw organisatie en 
praktische tips om met uw medewerkers in gesprek te gaan. Maar u kunt BK6 ook inzetten voor 
het ontwikkelen van functieprofielen en een functie- en opleidingshuis. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met BK6. 
 
Bram Keuning,  
trainer en adviseur voor ontwikkeling van mens en organisatie bij BK6 
 
Bereikbaar via: 
Telefoon 06-10179616 
E-mail  info@BK6.nl 
Gps   53˚14¹48¹¹ N / 06˚22¹09¹¹ O 
Post  Postbus 88  9800 AB ZUIDHORN 
Internet  www.BK6.nl 
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