Tijd voor een

levendig gesprek
binnen uw organisatie

U wilt graag in gesprek blijven
met uw medewerkers en klanten.
Dat kan zijn om de onderlinge band
te versterken. Het kan een impuls zijn
bij verandering, of een jaarlijkse
terug- of vooruitblik. Maar het kan
ook een jubileum zijn of een
uitwisseling met klanten.

Mijn bedrijf draait door speelt
hier op in. Wij helpen u graag
bij het organiseren van dat gesprek.
Het concept dat we hiervoor
gebruiken, is de talkshow.
Alles wat voor de organisatie en
de medewerkers belangrijk is, kan
aan de orde komen.
Van wezenlijke thema’s en taaie vraagstukken tot ambities en
successen, passies en dromen.

De talkshows van MBDD
spreken aan en dagen uit.
Ze zijn levendig, inhoudelijk
sterk, en zorgen voor echte
ontmoeting en dialoog.
Teambuilding
U wilt dat uw medewerkers elkaar
eens op een andere manier leren
kennen? Laat ze met elkaar een
talkshow organiseren, onder onze
begeleiding. Ze bedenken zelf het
thema. Medewerkers interviewen
elkaar over de achterkant van het
dagelijkse werk. Wat zijn de
persoonlijke verhalen en visies? Hoe
brengen die het team verder in de
samenwerking? Het resultaat is een
team dat elkaar op een andere
manier heeft leren kennen. Door de
persoonlijke invulling is er meer
wederzijds begrip. U weet nu beter
wat er speelt bij uw medewerkers.
Dat alles komt ten goede aan het
gedrag en de prestaties op de
werkvloer.
Impuls bij verandering
Tijdens de talkshow laten
professionele interviewers alle
belanghebbenden op een prettige
manier aan het woord.
We bevorderen de interactie en
houden zorgvuldig de regie over het
proces. Doel is ervaringen en visies
uitwisselen, zodat u met uw
medewerkers samen verder kunt. Als
u wilt, helpen wij u na de talkshow
om het resultaat te bestendigen in
uw organisatie.

Terug- of vooruitblik
Als u bezig bent met jaarevaluaties
en met jaarplannen voor het nieuwe
jaar, geef er dan meteen een
feestelijke draai aan! Onze
BDD-sessies zijn bij uitstek geschikt
om gezamenlijk terug te blikken, in
december, of om in januari de
energie te richten op het nieuwe
jaar.
Jubileum of afscheid
De nadruk ligt op het vieren en het
samenzijn. We zetten de helden in
het zonnetje, vieren de prestaties en
successen. Inhoudelijke thema’s,
gasten, presentator, muzikanten: de
mogelijkheden hier zijn velerlei.
Welke thema’s wil u aan de orde
stellen? Welke bijzondere mensen wil
u in de spotlight zetten?
We bespreken het graag met u.
Bijeenkomst met klanten
De talkshow van MBDD leent zich ook
voor een bijeenkomst met klanten.
Bijvoorbeeld om klanten te
informeren over de lancering van
een nieuw product of om een avond
rondom een thema te organiseren
dat trouwe klanten aanspreekt.

Opdrachtformulering
We bespreken met u als opdrachtgever de aanleiding en achtergrond
om de bijeenkomst te houden. Welke doelgroep heeft u op het oog:
alle medewerkers, bepaalde teams of een afdeling. Of uw klanten?
We formuleren de doelen, we maken een keuze voor de werkvormen
en inventariseren potentiële gasten voor de gastentafel.

Praktische info
De duur: een dagdeel of een dag, afhankelijk van uw opdracht.
Locatie: bij u in het bedrijf of op een geschikte locatie extern.

Aftrekbaarheid
MBDD is een leerinterventie en als zodanig als teambuilding volledig
aftrekbaar.

Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met Rob Marrevee.
info@mijnbedrijfdraaitdoor.nl
06 145 588 11

www.mijnbedrijfdraaitdoor.nl
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