
“If you’re not making mistakes, you’re not taking risks,  
and that means you’re not going anywhere.” John W. Holt, Jr.

“We a re a l l a pp re nt i ce s i n a cra f t  

  wh e re n o on e e ve r be com e s a ma st e r” 

      Ern e st He m i n gwa y



Development Days 

Wat doet Development Days?

Inventariseren
Het zichtbaar maken en bewust worden van:
• Krachten en kwaliteiten
• Te ontginnen gebieden
• Patronen in gedrag en handelen
• Effectief gedrag
• Kansen en mogelijkheden in de toekomst
• Benodigde competenties
• (Intern) ondernemerschap
• Attitudes (naar klanten en medewerkers)

Ontwerpen
• Maatwerk aanpak
• Beproefde en verrassende werkvormen
• Grondige, eerlijke en opbouwende terugkoppeling
• Directe terugkoppeling van resultaten
• Eindrapportage door alle betrokkenen

Beleven
• Aanscherpen inzichten door assessment
• Conclusies omzetten in visie en strategie
• Vertaling naar ontwikkelrichting
• Prioriteiten en acties
•  Vastleggen in ontwikkelplan  

(organisatie/afdeling/team/persoonlijk)



Waarom een programma met Development Days?

Hoe kan ik mijzelf, mijn team of mijn organisatie verder ontwikkelen? Waar liggen de kwaliteiten, kansen, 
mogelijkheden én grenzen? Dit zijn simpele vragen die houtsnijden. Development Days helpt u de antwoorden 
te vinden en deze in praktijk te brengen. U bent van het begin tot het einde betrokken bij het traject dat we 
doorlopen. Development Days faciliteert met grondige meetsystemen, verrassende werkvormen en door de 
wol geverfde partners die uit soms zeer onverwachte hoeken van onze samenleving komen. U concludeert zelf 
wat het beste bij uw behoeften past. 

Het proces, wat hiernaast staat afgebeeld, is een heldere, meetbare, en vooral tastbare beleving. Development  
Days maakt deel uit van De Beukelaar Groep en daar werkt u samen met enthousiaste mensen binnen  
vernieuwende werkvormen. Uw inbreng zal zeker leiden tot nieuwe inzichten en methodieken. U wordt dus 
co-creator van uw eigen programma en dat van anderen die na u komen. Hierdoor blijft enerzijds de kwaliteit 
constant geborgd en is anderzijds elk programma uniek en verfrissend.

Wilt u werken aan de ontwikkeling van uzelf, uw team of uw onderneming?  Development Days ontwerpt 
graag samen met u een doeltreffend programma. Een pittig programma dat gaat over kwaliteiten, kansen, 
mogelijkheden én grenzen!
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• Organisatie ontwikkelplan
• Team/afdeling ontwikkelplan
• Persoonlijk ontwikkelplan
• Strategische heroriëntatie
• Bewuste klantbenadering
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1. Heeft het als doel om mensen op af te rekenen?
NEE want:  alles is gericht op (ver)bouwen. We breken niet af! 

2. Gaat het over afscheid nemen van mensen?
NEE want:  afscheid nemen is geen doel op zich. Het kan wel het  

resultaat zijn als gevolg van vernieuwde inzichten.

3. Kan het eindrapport mij onaangenaam verrassen?
NEE want:  de deelnemer is medeverantwoordelijk voor het hele 

traject en dus ook betrokken bij het tot stand komen 
van het eindrapport.

4. Richt het programma zich alleen op persoonlijke ontwikkeling? 
NEE want:  het Development Days programma gaat over het echte  

(business) leven. Development Days combineert  
persoonlijke ontwikkeling en verbetering van business 
effectiviteit door te werken met echte opdrachten uit 
onder meer uw eigen organisatie.

5. Kan ik overdonderd worden door de aanpak en de uitkomsten?
JA want:   dit is nu precies waar het om gaat! Vernieuwde  

inzichten en bewustwording. Een pittig programma  
in een prettige sfeer!

De Beukelaar Groep 

De Beukelaar Groep is een uni
eke organisatie

  

die zich richt op he
t trainen, coac

hen en adviseren  

van personen e
n bedrijven op uitee

nlopende  

gebieden, zoals Management Development, (intern) 

ondernemerschap, (commercieel) leiderschap,  

communicatie en (on
der)handelen. Een eigenwijs 

netwerk rond actie-gericht 
leren en vernie

uwde 

concepten met business en individuele focus. Kijk 

voor meer informatie op www.debeukelaar.
com.
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