Unieke kans op verdieping in JDR-toepassing
Velen van jullie kennen het JDR-model en gebruiken dit al in de praktijk. Maar pas je dit wel goed
toe? Wat kun je er allemaal mee? En werkt het ook in combinatie met andere instrumenten in, zoals de
Mens-Werk-Dynamiek scan? Of juist niet? Hoe haal je het beste uit je interventies?
Deze en nog vele meer antwoorden, krijg je in een workshop van een dag door twee leermeesters in
JDR. De dag wordt opgevolgd met een leerzame terugkomavond.

Voor wie
Deze workshop/training is geschikt voor mensen die de JDR-methode al gebruiken/toepassen, maar
nog meer verdieping willen. Je wilt ervaringen en bevindingen uitwisselen en nog meer rendement
halen uit je interventies. Je bent een ervaren adviseur, A&O deskundige, A&O psycholoog of HRspecialist.

Uw trainers & experts
o

o

Prof.dr Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en president van de European Association of Work and Organizational
Psychology.
Drs. Harry Tweehuysen is A&O-deskundige, adviseert organisaties en doet onderzoek naar werk
en gedrag. Daarnaast is hij kerndocent bij de NAAW.

Programma woensdag 26 juni 2019
Tijd aanvang: 10.00 uur
Tijd einde: 17.00 uur
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 De JDR-theorie
 JDR in de praktijk: lessons learned
 Ontwikkeling eigen JDR interventie
 Lunch & Walk: frisse break en ontmoeting
 Uitwerking nieuw JDR concept - samenwerking in teams
 Pitchen van concepten en leren van elkaar – reflectie

Programma terugkom-avond 10 oktober 2019
Tijd aanvang: 15.00 uur
Tijd einde: 21.00 uur
Inclusief diner
Aan bod komt deze avond:
 De terugkoppeling en presentatie van de uitwerkingen van de interventies.
Het resultaat na je deelname
 Je kunt op een juiste manier stressoren en energiebronnen meten in een/jouw organisatie
 Je kunt betrouwbare individuele uitkomsten koppelen
 Je merkt dat ervaringen van collega’s je helpen in/om…

Locatie
Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck
Elleboogstraat 2
5352 LP Deursen-Dennenburg
T: 024-36 15 999

Prijs en betaling
De investering voor deze workshop is € 575,- inclusief diner

Inschrijven workshop JDR
Er is plaats voor maximaal 20 personen, dus wees er snel bij, want VOL = VOL.
Mail je aanmelding naar info@naaw.nl of via de site www.naaw.nl

