Onze visie op leren en ontwikkelen
Organisaties – en de mensen die er werken – moeten voortdurend zien te anticiperen op
vraagstukken die op hen afkomen. Hun wendbaarheid is voor een groot deel bepalend voor
blijvend succes, rendement en (maatschappelijke) toegevoegde waarde. Onze programma’s zijn
in essentie transformationele leerprocessen. Ze leren je meervoudig te kijken naar jouw
vraagstukken en die systemisch te benaderen vanuit verschillende invalshoeken zoals:
Leiderschap, Veranderkunde, Organisatieontwikkeling, Interventiekunde, Advieskunde en
Persoonlijke effectiviteit. Onze visie op leren en ontwikkelen kunnen we samenvatten in de
volgende drie principes.

Leren door persoonlijk uit te dagen
Onze deelnemers en organisaties ervaren dat Sioo steeds aansluit bij wat persoonlijk en systemisch op dat
moment mogelijk is. Vervolgens worden ze uitgedaagd om te ontdekken dat er meer ruimte is dan dat ze op
voorhand denken.

Leren door Doen – Delen – Denken
Wij focussen op

doen – delen – denken: een cyclisch en interactief proces dat op elke plek kan beginnen en

waarvan de onderdelen elkaar voortdurend voeden, omdat leren het zoeken naar verdere vervolmaking is.

Doen

Het kwaliteitsvol in praktijk brengen van (collectief) gevormde ideeën om nieuwe praktijkervaringen
te ontwikkelen, die weer het denken en delen voeden.

Delen

Denken

Ideeën of zorgen delen door anderen erbij te betrekken om zo een voedend netwerk voor elkaar te
ontwikkelen.

Het combineren van informatiebronnen, om het vervolgens te conceptualiseren en zo tot een nieuwe
betekenis te komen, individueel en collectief.

Leren op verschillende niveaus
We helpen deelnemers en organisaties op verschillende niveaus te leren kijken naar ingewikkelde of complexe
vraagstukken. Denk aan sessies die inzicht en handelingsrepertoire geven bij de fundamenten en basisvaardigheden van alle tijden (eerste orde leren), maar ook aan intensieve bijeenkomsten waarin je deconstrueert en
reconstrueert en leert door te experimenteren in de praktijk (derde orde leren).
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De ‘hitte’ van de praktijk opzoeken
Sioo combineert een focus op professionele ontwikkeling, businessontwikkeling én organisatieontwikkeling met een aanpak die
is gestoeld op Lerend werken en Werkend leren (ook wel action learning genoemd) waarbij onderzoeken, experimenteren en
reflecteren in de (eigen) werkcontext centraal staat. Als deelnemer ben je diepgaand aan het leren maar tegelijkertijd ook
gewoon aan de slag met je vraagstuk. Daarin word je uitgedaagd door dé experts in veranderkunde, organisatiekunde,
advieskunde en leiderschap, in plaats van trainers die met hun gedachtegoed werken. Naast hun belangrijke bijdragen aan de
theorie beschikken ze over ruime ervaring in de organisatiepraktijk.

Het unieke van Sioo is dat de genoemde invalshoeken steeds in samenhang aan de orde komen én met de weerbarstigheid en
complexiteit van de dagelijkse praktijk. Daarmee doen onze programma’s meer dan bij de concurrentie recht aan de ‘echte
wereld’ en dragen ze uiteindelijk ook sneller bij aan resultaten in de praktijk als het om wat meer complexe vraagstukken gaat.
Het duurzame zit er in dat zowel personen als de organisatie vaardiger worden in het kunnen ‘lezen van’ en ‘handelen in’
complexe (verander)vraagstukken in het algemeen. Een veel gehoorde opmerking van onze alumni is dan ook:

“sinds ik Sioo

heb gedaan, word ik gevraagd voor ingewikkelder klussen of daar waar het vastloopt”.

Online leren
Hoewel het gros van onze deelnemers de voorkeur geeft aan fysieke bijeenkomsten zullen we ook in de toekomst nog
geconfronteerd worden met uitdagingen op vlak van fysieke aanwezigheid. Daarnaast zien we dat het voor specifieke
onderdelen in onze programma's goed werkt om een online bijeenkomst of tool in te zetten. Wij werken met een, nog
steeds uitbreidend, scala aan programma’s, die niet enkel bijdragen aan de ontwikkeling van cognitieve kennis, maar
ook aan de ontwikkeling van vaardigheden en diepgaand leren.

Return on Investment
Bestuurders, directeuren en andere eindverantwoordelijken zijn vaak gebaat bij het verbeteren van hun
verandervaardigheid. Zij moeten het overzicht en inzicht hebben en op het juiste moment de juiste besluiten nemen. Omdat
zij vaak op eenzame posities zitten met weinig tegenspraak, is leren reflecteren op hun eigen rol en handelen essentieel.

Managers willen veelal beter beredeneren waaróm voor een veranderaanpak gekozen wordt. Zij willen vaak ook beter
leren doseren, loslaten en schakelen naar een alternatieve strategie als de situatie daarom vraagt. Meer inzicht in je eigen
gedrag en het effect van je gedrag op anderen, maakt het gemakkelijker om het ongemak van complexe situaties te duiden
en te verdragen.
Bij

adviseurs zien we vaak een behoefte om met vakgenoten op te trekken om samen te leren, zich aan hen te spiegelen

en elkaar uit te dagen. Zowel interne als externe adviseurs willen hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen om
effectief in de markt te blijven. Sioo daagt hen uit voorop te lopen.
Voor

professionals ligt het brede resultaat van een Sioo-opleiding in het effectiever of beter zijn in je werk. Meer begrip

en inzicht in je vraagstuk hebben, draagt hieraan bij. Werken aan je systemische, meervoudige blik is dan ook een belangrijk
onderdeel van het leerproces.

Kortom, als je met Sioo werkt, investeer je duurzaam in je eigen verandervermogen en dat van de
organisatie. Wij dagen je uit om vanuit verschillende perspectieven naar veranderings- en
organisatievraagstukken te kijken. Dat levert een bredere zienswijze op én de beste kansen om het
goede te doen. Daarmee kom je verder, als mens en als organisatie.
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