Begeleiden-individueel
Sparren
Stel, je hebt een zogeheten ‘eenpittersfunctie’ in je organisatie, dan kunnen wij ons goed
voorstellen dat het fijn is om even ruggenspraak te hebben met een externe vakgenoot. Zoek je
een sparringpartner? Wij hebben ze in huis.

Neutrale blik

Sparren met een externe vakgenoot of coach die bekend is met communicatiecontext helpt je.
Sparren met iemand uit je eigen organisatie kan best lastig zijn. Die heeft misschien een eigen
belang ten opzichte van een advies of project. En vaak ontbreekt ook gewoon de tijd, er is altijd
wel een spoedklus die aandacht vraagt.
Je leidinggevende om advies vragen is vaak een drempel, je wilt niet de indruk wekken dat je niet
zelfstandig tot een visie, advies of strategie kunt komen. Van der Hilst Communicatie biedt je
verschillende professionals om mee te sparren. Dat kunnen onze eigen vakinhoudelijke senioradviseurs zijn, onze coaches of iemand met specifieke expertise uit ons directe netwerk.

Vorm

Sparren kan in de vorm van een eenmalig half uurtje telefonisch, maar we hebben ook de
mogelijkheid voor een strippenkaart (= meerdere keren een telefonisch half uur).

Voor wie?
Heb je
•
•
•
•
•

behoefte aan ruggenspraak met een externe vakgenoot omdat je:
Jouw advies wilt aanscherpen?
Van gedachte wilt wisselen over een bepaald project?
Je zekerder wilt voelen over een specifieke opdracht?
Wilt leren omgaan met bepaald gedrag van personen op je werk?
Jouw strategie/aanpak tegen iemand aan wilt houden?

Wij hebben de experts voor je waarmee je, in vertrouwen, kort telefonisch overleg kunt inplannen.

Goed om te weten
•

Sparren kan in de vorm van een eenmalig half uur telefonisch overleg.

•
•

Vaker behoefte aan ruggenspraak? Dan is er de mogelijkheid voor een strippenkaart
Bel ons, of stuur een bericht: bel (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl. Wij zorgen
voor een match.

Meer opties
Natuurlijk is het mogelijk om na een spar-sessie deze individuele begeleiding om te vormen tot een
individueel verdiepend coachingstraject als blijkt dat daar behoefte aan is.
Ga voor het complete overzicht van ons aanbod en vormen van begeleiden naar onze website.
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