
H Hei
Full service voor ‘heisessies’

Bouwen aan het team

Denken over de strategie

Focussen op volgend jaar

Met een krachtige gespreksleider

en een creatieve notulist

Hei is een product van twee bedrijven:

Rotrap interimmanagement en coaching
En
Vogelsang Neemtwerkuithanden

Contact
Jacoba van Gastel, telefoon 06 202 45 489
Danielle Vogelsang, telefoon 06 222 83 800



V O NVoor de hei
Mogelijkheden voor het voortraject  
van een heisessie

Intake
Analyse en advies
Programma

U wilt met uw team, uw mensen, uw afdeling, de hei 
op. Wij formuleren het doel van de heisessie. Wat wilt 
u op die hei bereiken? Waar verwacht u knelpunten? 
Waar moet het zeker over gaan? En waarover niet?
Na een stevig intakegesprek volgt een analyse: waar 
staat u op dit moment? 
Is een heisessie zinvol, of beter iets anders?  
Heisessies zijn er om een deel van de organisatie 
scherp te krijgen, huidige problematiek in kaart te 
brengen of om de strategie voor morgen of verdere 
toekomst te bepalen.
Wordt het de hei, dan bereiden we het programma 
voor en regelen – zo u wilt – alles. Dus ook de  
accommodatie en catering.

Op de hei
Mogelijkheden tijdens en  
direct na de heisessie

Gespreksleiding
Verslaglegging

Hoe nuttig het ook lijkt om een poosje met elkaar  
op de hei te verblijven, na afloop komt vaak de kater. 
Leuke ideeën, goede dingen bedacht, zo goed gezegd 
ook, maar eenmaal terug in de alledaagse werk- 
omgeving verandert er niets.
Hei voorkomt dat.
Wij leiden de gesprekken in goede banen tijdens de 
heisessie. We vragen door, komen tot de kern, leggen 
de vinger op gevoelige plekken, hakken knopen  
door, vragen de sprekers te zwijgen en de zwijgers  
te spreken, en vatten helder samen.
Intussen houden we nauwgezet bij wat er gezegd 
wordt, en wat dat kan betekenen voor de organisatie.
En – daar zit hem de crux – binnen enkele dagen 
na afloop van de sessie leveren we een bruikbaar, 
leesbaar, handzaam eindverslag, mét aanbevelingen, 
actiepunten en tijdpad. 

Gespreksleiding
Kernkwaliteit van Jacoba van Gastel is: orde uit  
chaos scheppen, verantwoordelijkheden terugleggen, 
knopen doorhakken en energievreters ombuigen 
naar energiemakers.

Verslaglegging
Danielle Vogelsang kent het geheim van een aan-
sprekende tekst en pikt de essentie van de gesprek-
ken op. Zij zorgt voor een heldere structuur, actief 
taalgebruik en pakkende koppen.

Na de hei
Mogelijkheden voor het vervolgtraject  
van de heisessie

Informatie
Beleid
Begeleiding

De heisessie is geweest, maar dan? 
Allereerst ontvangt u van ons informatie over de  
heisessie: een heldere verslaglegging in de vorm 
van een toolkit. Die kan bestaan uit een verslag, een 
krant, een DVD, een CD, een fotopresentatie, een  
beleidsplan of een dashboard, waarmee we het eind-
resultaat en de aanbevelingen nóg concreter maken. 

Als aanvulling hierop kan Hei zich buigen over uw  
beleid. De uitkomsten van de heisessie kunnen ver-
taald worden naar een beleidsplan, een dashboard, 
of een overzicht in kerngetallen.
Om daar daadwerkelijk iets mee te kunnen, biedt  
Hei begeleiding. Zo kan Hei medewerkers individu-
eel op de werkplek of elders coachen. We kunnen 
blijvend advies geven, met de frisse blik van buiten. 
En Hei kan het geleverde dashboard activeren in de 
organisatie.


