
Bouwen aan
je interne
Academie

 

In 6 sessies, 9 stappen verder



Wat gaan
we doen?
In 6 on-line bijeenkomsten krijg je
handvatten en bouw je verder aan je
eigen Academie. Hiervoor heb ik een 9
stappen model met quickscan
ontwikkeld, waar je zelf mee aan de slag
gaat. In welke fase je ook bent, we leren
van en met elkaar. 

Sessie 1- Kick off

In deze sessie maak je kennis met de
mededeelnemers. Je hoort welke vraagstukken zij
inbrengen en welk doel zij willen bereiken. Het
programma van de bijeenkomsten wordt
toegelicht. 

Sessie 2 - Quickscan 

De 9 stappen voor het ontwerpen van een
Academie doorlopen we met behulp van de
Academie quickscan. Je leert zelf de quickscan
toe te passen binnen jouw organisatie .

Sessie 3- Inzichten quickscan

De derde sessie staat in het teken van het
bespreken van je ervaringen en inzichten. Welke
stakeholders heb jij betrokken? Wat werkte goed
en wat werkte minder goed? 

Sessie 4- Actie plan

Nu je de inzichten hebt: welke acties ga je
ondernemen? Wat en wie heb je erbij nodig? Ik
licht verschillende tools toe waar je verder mee
kan gaan werken om het doel van jouw Academie
te bereiken.

Sessie 6- Terugblik en vooruitblik

Waar ben je begonnen en waar sta je nu? Wat heb
je met de Academie bereikt en hoe ga je dit
voortzetten? 

Sessie 5- Intervisie

Iedereen is zijn eigen reis aan het maken. Waar
loop je tegenaan. Wat zie je niet wat anderen wel
zien. Wat is voor jou een volgende stap? 

Data on-line bijeenkomsten
sessie 1 - 01 februari 10.00- 12.00
sessie 2 - 15 februari 09.00- 12.00
sessie 3- 15 maart 09.00- 12.00
sessie 4 - 07 april 09.00- 12.00
sessie 5- 12 mei 09.00-12.00  
sessie 6 - 14 juni 09.00 - 12.00 

+ 2 keer persoonlijke coaching van 30 min



*Deze quickscan is ontwikkeld door Babette Bajema in samenwerking met ICM



Hoe gaan
we dat
doen?

Samen leren vanuit
verschillend perspectieven

On-line 

Academie quickscan & tools 

Met je eigen meetlat

Nieuwe inzichten en ideeën
verkennen 



Voor wie ?  
Interessant voor jou als je werkt aan de inrichting van jullie interne (bedrijfs) academie

 
Meld je aan voor de 6 0n-line bijeenkomsten, heb je nog vragen neem contact op. 

 info@babettebajema.nl of bel 06-37448044



6 modules 
+

2 x persoonlijke coaching
 

€950 

Academie 
quickscan

Tools uit de praktijk
 

Max 6 deelnemers

SCHRIJF JE IN

Voor deelname of meer informatie:   info@babettebajema.nl of bel 06-37448044


