Training Integriteit in gesprek brengen
“Integriteit vind je niet op papier, maar vraagt moed om in de ervaren tegenstelling te gaan
staan en dit uit te houden.”

Wij gebruiken vooral het begrip ‘professionele verantwoordelijkheid’ als het om integriteit
gaat. Het begrip integriteit wordt sterk geassocieerd met handelen gericht op zelfverrijking.
Integriteitdilemma’s zonder zelfverrijking komen echter in organisaties veel frequenter voor.
In onze samenwerking met Hoffmann Bedrijfsrecherche is gebleken dat juist een goed
ontwikkelde professionele verantwoordelijkheid de beste garanties biedt voor integer
gedrag binnen organisaties. Vandaar onze keuze voor het begrip professionele
verantwoordelijkheid.
Doelgroep
Leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor een team, afdeling of (deel van) een
organisatie en die worden geconfronteerd met de uitdaging om de integriteit/professionele
verantwoordelijkheid (verder) te ontwikkelen.
Waar speelt de training op in?
• Hoe kun je integriteit/professionele verantwoordelijkheid ontwikkelen bij
medewerkers en tot een gezamenlijk normbesef komen in teams?
• Hoe kun je integriteit/professionele verantwoordelijkheid op een natuurlijke manier
integreren in de organisatie?
• Hoe breng je integriteit/professionele verantwoordelijkheid op een prettige manier
in gesprek?
• Hoe kun je integriteit/professionele verantwoordelijkheid in teamsamenwerking
versterken?
Programma voorbeeld
Dag 1:
Thema ochtendprogramma: Hoe ontstaat de alertheid voor professionele
verantwoordelijkheid? Het spanningsveld opzoeken, het ontstaan van de vraag.
• De waarde van de primaire reactie voor het stellen van een vraag
• Het ontstaan van de vraag in mezelf
• Het ontstaan van de vraag in de ander
Thema middagprogramma: Factoren die professionele verantwoordelijkheid belemmeren:
Oordeelsvervuilers bevragen, verantwoord vragen stellen.
• Het model van dynamische oordeelsvorming
• Vragen stellen vanuit verschillende velden
• Introvisie en/of leervraag verkenning
Dag 2:
Thema van het ochtendprogramma: Hoe neem je verantwoordelijkheid en kan je integer
handelen?
Waar zit het echte probleem? Probleemverkenning.
• Een probleem of vraagstuk bevragen

1

•
•
•

Eigenaarschap van de vraag
Probleemverkenning in de praktijk
Agendapuntverkenning in vergaderingen

Thema middagprogramma: Hoe pak je professionele verantwoordelijkheid in een team aan?
Groepsoordeelsvorming, hoe kom je tot een gezamenlijk oordeelsvormingsproces?
• Individuele oordeelsvorming als basis voor groepsoordeelsvorming
• Scheiden van inhoud en proces
• Onderzoeken van verschillen: triade oefening
Wat levert deze training jou op?
Aan het einde van de training kan je bewuster omgaan met je professionele
verantwoordelijkheid als leidinggevende in een team. Je hebt jouw vragende, luisterende
houding en stellen van vragen zo ontwikkeld, dat je in overlegsituaties in vergaderingen en
in teamsamenwerking dilemma’s leert herkennen en de goede vraag kan stellen op het
goede moment. Hierdoor kun je:
• De kiemen van optredende polarisatie ombuigen naar dialoog
• Belemmeringen voor een integere gespreksvoering herkennen en benoemen
• De problemen die er echt toe doen boven tafel halen
• Aansluiten bij de zorg of behoefte van je gesprekspartner zodat die:
o Zijn onderliggende vragen kan formuleren
o Zich zijn vragen toe-eigent en daardoor effectief zelf aan de slag gaat met zijn
vragen
• Meer helderheid en diepgang bewerkstelligen, bijvoorbeeld bij het behandelen van
agendapunten
• Scheiding aanbrengen tussen eigen verantwoordelijkheid en die van de ander
• Met elkaar het lerend vermogen van het team versterken
• Dilemma’s samen effectief oplossen
Duur
De training duurt 6 dagdelen verspreid over 2 maanden. De tijd tussen de trainingsdagen
benut je om in de praktijk gericht te oefen in je eigen werkomgeving. Hierdoor pas je de
nieuwe inzichten en vaardigheden direct toe op de eigen organisatie. Tussentijds zijn de
trainers beschikbaar voor ondersteuning.
Data
25 april, 18 mei en 14 juni (6 dagdelen verspreidt over 3 dagen)
Locatie: Breukelen
Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 2.395,-- per persoon, excl. BTW, inclusief locatie,
catering en hand-outs.
Deze training werkt ook incompany uitstekend. Wil je hier meer over weten? Neem dan
contact met ons op.

www.nexthrm.nl
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