SHAKESPEARE WORKSHOPS
TO BE TRUSTED

LIST EN BEDROG MET
JULIUS CAESAR
List en bedrog zijn een natuurlijk verschijnsel in organisaties.
Want waar mensen werken, daar zijn list en bedrog vanzelfsprekend, maar ook ongewenst.

‘Want wie is
zo sterk dat
hij niet verleid
kan worden?’

Gevoelige informatie over je organisatie delen met een concurrent maakt je een verrader. Een collega misleiden zodat hij op
zijn donder krijgt maakt je een bedrieger. Beide situaties zijn te
herkennen en de conflicten die daaruit ontstaan moeten worden
opgelost. List en bedrog zijn te voorkomen door met daadkracht
te sturen op de normen en waarden van de organisatie en integriteit te koesteren.
Dit is een goede workshop voor (management)teams die willen
werken aan onderling vertrouwen en een veilige werkomgeving.
Daar heeft immers iedere medewerker recht op. De waarden van
de organisatie geven richting en zijn bepalend voor het gedrag
dat medewerkers vertonen.
De deelnemers leren hoe ze de vijf typen bedriegers in een organisatie kunnen herkennen en hoe ze met deze collega’s kunnen
samenwerken. Hoe ga je om met conflicten die het resultaat zijn
van list en bedrog? Wat is het tegengif? Wie is een klootzak en
wie een trut? Ga in gesprek over integriteit en trek lessen uit de
situaties die Julius Caesar en Othello het leven hebben gekost.
Leer elkaar vertrouwen en ontdek waarom eerlijkheid net zo
makkelijk is als liegen.
Duur: 2 uur
Kosten: v.a. 595 euro, exclusief BTW
Grootte van de groep: 5-10 personen
Maatwerk voor jouw organisatie is
mogelijk. Deze workshop is uitstekend te combineren met een lunch,
een borrel of als intermezzo tijdens
(meerdaagse) vergaderingen.
Je hoeft Shakespeare niet gelezen
te hebben om van hem te kunnen
leren. Iedere organisatie is immers
een theater en elke medewerker
heeft een rol.
De inhoud van deze workshop is
gebaseerd op het boek “Managen of

niet, dat is de vraag’ dat in september 2017 uitkwam bij uitgeverij
Haystack. Klik op de afbeelding om
te bestellen.
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