- Uitnodiging Themadag Leiderschap: vertrouwen en in controle!








We werken hier met High Trust en High Penalty.
Als we verder gaan, moet je me wel het vertrouwen geven.
Controleren is een taak van de leiding!
Als de leiding mij controleert, dan ervaar ik dit als motie van wantrouwen.
Moet ik er maar op vertrouwen dat ze goed doen? Ik ben eindverantwoordelijk en wil
achteraf niet afgerekend worden dat het fout is gegaan.
Heb je als leiding wel echt zicht op de kwaliteit van je medewerkers?

Op vrijdag 14 oktober 2022 organiseren we de themadag: Leiderschap: vertrouwen en in controle!
Het wordt een leerzame dag waarbij je weer, of juist voor het eerst, contact kunt maken met de
theorie en praktijk van de psychodynamica.
In een laagdrempelige gezellige interactieve bijeenkomst verkennen we de interacties tussen onze
innerlijke werelden met elkaar en met de buitenwereld.
De dag wordt gemaakt voor en door de deelnemers.
Het thema zal door Erik en Pepijn worden geïntroduceerd en belicht vanuit het psychodynamische
perspectief. In dialoog met de deelnemers verkennen en verdiepen we het thema in verbinding met
de context (hier en nu). Daarbij zal veel ruimte geboden worden voor de inbreng van eigen
ervaringen met het thema en casuïstiek van de praktijk.
We proberen vanuit de psychodynamische invalshoek antwoorden te vinden op vragen, zoals:
Hoe vind je de juiste balans tussen vertrouwen geven aan de ander en vertrouwen krijgen in een
goede afloop? Wat is de relatie tussen zelfvertrouwen, afhankelijkheid en controle? Hoe ga jij om
met macht, manipulatie en weerstand?
De kosten voor de dag zijn 250 euro (exclusief btw, inclusief lunch).
De dag zal plaats vinden op 14 oktober 2022 van 10:00 uur tot 15:30 uur, in de regio van Den Bosch.
De exacte locatie weten we nog niet omdat we rekening willen houden met het aantal deelnemers.
Aanmelden kan via de mail tot 16 september 2022: info@pdconsult.nl
We zien je graag op 14 oktober!
Erik en Pepijn

