ONTWIKKELTRAJECT

BERCKELEY SQUARE
DE ECHTE VERSIE VAN JEZELF WORDEN

IMPACT
Maatschappelijke impact
De ambitie van Berckeley Square is om impact te maken op klanten en medewerkers van onze klanten.
Voor onze opdrachtgevers werken wij samen met hun medewerkers aan waardig werk. Voor hun
klanten -cliënten, scholieren, klanten, bewoners, burgers- werken wij aan hun impact op een duurzame
inclusieve maatschappij.
Wij doen dit door hen te ondersteunen in de ontwikkeling naar een gelukkige organisatie. In een
gelukkige organisatie wordt de betekenis van de organisatie en haar doelen verbonden aan de
individuele doelen van iedere medewerker. Met als gevolg dat mensen zichzelf kunnen sturen vanuit
hun intrinsieke motivatie en zo bij kunnen dragen aan de betekenis van de organisatie. In hun rol
ervaren zij als mens betekenisvol werk. Wat we bij onze klanten doen, willen wij ook binnen Berckeley
Square: ‘zo binnen, zo buiten’. Dit geldt dus voor al onze meebouwers.

Jouw impact
Om deze ambitie te realiseren is Berckeley Square een leer- en werkgemeenschap waarin wĳ
zelfstandig professionals in staat stellen hun impact te vergroten en zich te ontwikkelen tot de ‘echte
versie’ van zichzelf. In onze overtuiging leidt dit tot waardig van onszelf. De essentie van jouw
aansluiting bij Berckeley Square is dat je gelooft dat er meer potentie in jou zit als je meer vanuit jezelf
stuurt en niet vanuit hetgeen verwacht wordt van je vanuit de rol. Je wilt de ontwikkeling maken van
extrinsiek gemotiveerd naar intrinsiek gemotiveerd om meer impact te maken, Wij geloven dat een
krachtige begeleiding van organisatieontwikkeling vanuit betekenis alleen duurzaam impactvol kan
zijn als je zicht hebt op je eigen behoefte om impact te maken. De kracht van de interventie is zo
krachtig als de interventionist.

ONS ONTWIKKELTRAJECT
AANSLUITEN BIJ DE LEER-WERKGEMEENSCHAP VAN BERCKELEY SQUARE START MET EEN ONTWIKKELTRAJECT VAN 4
JAAR WAARIN LEREN EN WERKEN HAND IN HAND GAAN. TIJDENS HET TRAJECT ONTWIKKEL JE JEZELF OP DRIE PIJLERS
WAARIN JE JEZELF LEERT STUREN VANUIT JOUW INTRINSIEKE MOTIVATIE.

INTERVENTIONIST

PROFESSIONAL

ONDERNEMER

Waarschijnlijk heb je een rol
geleerd vanuit een gedachte hoe
dat moet. Of je nou trainer, coach,
organisatieadviseur of interimmer
bent, de mens achter deze rol lijkt
vaak onbelangrijk. In ons traject
begeleiden wij jou binnen ons
team naar vol bewustzijn op jouw
ware potentie als interventionist.
Wat is mijn bron en bestemming
en wat kom ik halen en brengen
in mijn verschillende rollen?

Je kent, ontwikkelt én past de
grondslagen van Berkeley Square
toe in je eigen professioneel
handelen. Je wordt
ervaringsdeskundige in het
werken in een gelukkige
organisatie om vanuit deze
ervaring andere organisatie te
ondersteunen in het worden van
een gelukkige organisatie.

Je bouwt vanuit je eigen
ondernemerschap aan duurzame
gelijkwaardige relaties die
verbonden zijn op jouw intrinsieke
motivatie. Met jouw eigen verhaal
en door samen op te trekken in
ondernemerschap leer je om
projecten op te schalen en groter
te maken. Op deze manier kan je
meer impact maken en door
samen te werken in opdrachten
met en van elkaar te leren.

OPBRENGST ONTWIKKELTRAJECT
Na 4 jaar heb je het bewustzijn ontwikkeld hoe je jezelf wilt
sturen vanuit jouw intrinsieke motivatie om impact te maken. Dit
betekent dat je in staat bent om gelijkwaardige relaties aan te
gaan met opdrachtgevers die in hetzelfde geloven. Bij Berckeley
Square zijn wij expert op de samenhangende ontwikkeling van
mensen, teams en organisaties. Om dit goed te kunnen doen is
het van belang om jezelf als mens in te brengen en zo een
krachtige interventionist te zijn.
Door je geloof in jouw intrinsieke motivatie durf je moedige
keuzes te maken en blijf je niet gevangen in oude patronen. Aan
het eind van het ontwikkeltraject heb je zelf het stuur in handen
dat je kan gebruiken om te leren, te werken en te manifesteren.
Hiervoor kan je onderdeel blijven van de leer- en
werkgemeenschap van Berckeley Square.

ERVARINGSLEREN
Wij geloven in leren door te doen, daarom stap je in met één of meer
lopende opdrachten. Op deze manier kan je alles wat je hoort, ziet en
leert bij de leergang, intervisie, impactteams en samenwerking meteen
in de praktijk brengen. Het leren begint dus vanaf dag 1 in de setting
waar je dan bent. De opdrachten die je al hebt bij binnenkomst
veranderen niet, maar jij verandert wel omdat je in onze context komt.
Na het traject heb je het bewustzijn om jezelf te sturen vanuit jouw
intrinsieke motivatie in contact met andere mensen. Hierin worden
verschillen duidelijk en ben je in staat om deze verschillen productief te
maken en met deze ambiguïteit om te gaan. Je bent alleen nog niet
'klaar', want dat ben je als interventionist nooit. Daarom nodigen we
daarna graag uit om lid te blijven van onze (werk)gemeenschap, zodat
we samen door kunnen ontwikkelen en anderen kunnen ondersteunen
in hun ontwikkeling.

JOUW MOTIVATIE /
VEREISTEN
Het ontwikkeltraject met Berckeley
Square start vanuit jouw intrinsieke
motivatie om je zo verder te ontwikkelen
als interventionist. Je bent al senior in de
rol die je nu hebt (in de transitiewereld)
als interimmer, trainer en/of adviseur.
Deze senioriteit heb je vaak verworven
vanuit willen voldoen wat er van je werd
verwacht door collega's of
opdrachtgevers. Je wilt je verder
ontwikkelen richting persoonlijk
meesterschap waarbij je niet je rol maar
je intrinsieke motivatie leidend laat zijn.
Op het moment van aansluiten heb je
voldoende omzet om voor jezelf te
kunnen zorgen.

HALEN
Onderdeel van het team Berckeley Square
Bedding om jezelf in te brengen als interventionist, te kunnen sparren
enondersteuning te krĳgen
De boot (ons kantoor) als thuisbasis om collega’s te kunnen ontmoeten en
echt samen te kunnen werken
We zorgen dat de basis (systemen, facturatie, support) op orde is zodat je je
kan focussen op het maken van impact
Merk Berckeley Square om je eigen merk te ondersteunen en in de markt te
zetten
Verhaal van Berckeley Square (de Gelukkige Organisatie) waar je je eigen
verhaal aan kan verbinden om je personal brand verder uit te bouwen
Vertegenwoordigd in diverse netwerken en samenwerkingen die ertoe doen
vanuit de impact die Berckeley Square wil maken
Marketingactiviteiten (website, linkedin posts, klantevents, folders, filmpjes
e.d.) om ons gezamelijke verhaal in de wereld te zetten
Klanten, gezamenlĳke activiteiten om klanten te benaderen en aan je te binden
Acquisitiekracht door samenwerking binnen impactteams om klanten te
benaderen vanuit de Sustainable Development Goals (Goede zorg,
Kwaliteitsonderwijs en MKB)

Thema events, workshops en webinairs waarvoor je eigen netwerk kan
uitnodigen
Gebruik maken van het netwerk van Berckeley Square

Continuiteit van eigen bedrĳfsvoering
Gedegen uurtarief door je binding aan het netwerk Berckeley Square
Verdiencapaciteit vanuit salesfees (max 10% van ieders inzet)
Collectieve sturing op continuïteit, doordat werken en acquireren beiden
aandacht krĳgen
Capaciteit om grotere opdrachten uit te voeren en met elkaar in de praktijk te
leren
Doorleefde Berckeley Square aanpak voor grotere organisatie
ontwikkeltrajecten (de resultaatgebieden en toolkit )
Grotere of langdurigere opdrachten waar je in samenwerking met collega’s
impact maakt
Continue reflectie binnen projecten op eigen en collectieve functioneren
Inzet van goede professionals (zelfstandigen en adviseurs in dienst)
Expertise waar je op kan terugvallen
Leerstructuren die je helpen om te ontwikkelen
Jouw ontwikkeldoel vormt de basis voor jouw leren in alle activiteiten
Leergang voor ontwikkeling als interventionist en professional
Leergang salesbegeleiding voor ontwikkeling van ondernemer
Intervisie om intercollegiaal van elkaar te leren
Buddy structuur
Ontwikkeltijd

BRENGEN
Motivatie om jezelf te ontwikkelen als interventionist, professional en
ondernemer
Meebouwen aan de doelen van Berckeley Square om samen
ervaringsgericht te leren
Kennis en expertise
Inzet van eerdere ervaringen in het nemen van regie in projecten
Zowel kennis over transitie als transformatie
Kennis en expertise ter beschikking stellen d.m.v. workshops en
masterclasses aan collega’s (intern
Netwerk
Een netwerk waaruit je voor jezelf kunt zorgen en op termĳn ook
voor anderen kunt acquireren
Visie
Je eigen visie op bewegen en veranderen naar betekenisvolle
organisaties
Persoonlijkheid
Jezelf als waardevolste interventie!

Abonnement
€ 800,- per maand om onderdeel te zijn van de leerwerkgemeenschap
€ 800,- per maand voor het ontwikkeltraject voor de eerste 4 jaar
Opzegtermĳn van 2 maanden
Salesfee onderling af te stemmen tussen meebouwers (0%, 5% of
10%)
Proefperiode
Ingroeimodel met proefperiode van 6 maanden voor € 800,Tĳdens proefperiode maak je je ontwikkelplan om aansluiting zo
succesvol mogelĳk te maken
Ter afronding van je proefperiode doe je een manifestatie om jouw
impact en ontwikkelbehoefte onderdeel te maken van de leer- en
werkgemeenschap

MEERWAARDE
ERVARINGEN HUIDIGE MEEBOUWERS
‘Ik ben bij BS om te ontwikkelen en dat doen we samen. Ik kan
datgene wat ik leer, inzetten bij alles wat ik doe'.
‘Ik breng het geleerde terug naar mijn eigen praktijk en ik
bouw aan een gezamenlijke praktijk. Doordat ik participeer in
de groep, is er veel aandacht op mijzelf en leer ik in de praktijk'.
‘Mijn ontwikkeling als professional staat centraal: wat doe ik al
en wat heb ik nodig om beter te worden in mijn werk zodat ik
iets anders of nieuws kan brengen bij klanten om impact te
maken'.
'De focus ligt op werkrelaties, de ontwikkeling die ik doormaak
heeft ook effect op andere relaties'.
Persoonlijke ontwikkeling: ‘bij Berckeley Square kan je je eigen
leerdoel niet ontlopen’

