Didactische werkvorm & leeromgeving

Bikkel & Ontwikkel

Niet iedereen leert op dezelfde manier. Daarom
werken we binnen ‘De beste versie van
jezelf worden’ met verschillende didactische
werkvormen en kiezen we voor twee verschillende
leeromgevingen:

Bikkel & Ontwikkel is een trainingsvorm die garant
staat voor transfer en toepasbaarheid. Daarbij
maakt Peters deskundigheid en vakmanschap het
verschil.

•
•

Omni Mobilae (www.omnimobilae.nl)
In company (leren in bedrijf)

Beschrijving van de leergang
De leergang ‘De beste versie van jezelf
worden’ is opgebouwd uit 4 modules van elk 5
bijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een duur
van 4 uren. Uiteraard wordt voor een hapje en een
drankje gezorgd.
De locatie van de bijeenkomsten kan per module
verschillen maar onze thuisbasis is Omni Mobilae
in Heino.

Prijzen
Per module (5 bijeenkomsten) - € 1.250,00
De modules zijn los af te nemen. Bij afname van
het totale traject zijn de kosten € 4.250,00.

Leiderschap en persoonlijke effectiviteit zijn
centrale thema’s binnen ons werk. Peter leert ons
hart en lichaam bij elkaar te brengen. Hij laat ons
door een andere bril naar onszelf, onze collega’s
en naar ons bedrijf kijken.
Uit dat stoffige leslokaal en naar buiten! Doen,
ontdekken, ervaren en beleven en daarmee het
geleerde direct toe te passen in de praktijk. Dat is
waar het om gaat!
De ontwikkelinterventies zijn o.a.:
• De beste versie van jezelf worden
• De kracht van gedrag
• Bouwen aan je team
• Persoonlijk leiderschap
Deze trainingen vinden bij voorkeur plaats bij
Omni Mobilae. Een prachtige plek in de Sallandse
bossen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
fijne trainingsruimtes en trainingsfaciliteiten
in het eigen bos.

Bikkel & Ontwikkel

Prijzen zijn incl. locatie & catering en excl. BTW.

De beste versie van jezelf worden
Steege 22 | 8106 PD Mariënheem
info@trainmetpeter.nl | 06 22 41 92 98

Persoonlijke effectiviteit
& persoonlijk leiderschap
Maar al te vaak ligt de focus op dat wat we
niet goed kunnen. Dat vraagt uiteraard om
ontwikkeling, maar hoe mooi zou het zijn als je de
beste kant van jezelf meer zou kunnen inzetten?
Waarom zou je niet: ‘De beste versie van jezelf
worden’?

Programma
MODULE I - DE FOTO VAN JEZELF SCHERP MAKEN

Jij in de kern (2 bijeenkomsten)
1. Persoonlijke kernwaarden & principes
2. De 2 cirkels van je identiteit (HDZ cirkel & cirkel
van invloed)
3. Overwin jezelf! (pro activiteit / doelgerichtheid /
inzetbaar blijven)
Jij en je doelen (1 bijeenkomst)
1. Doelen stellen en bereiken
2. Doelgericht versus routegericht
Jij en jouw omgeving (2 bijeenkomsten)
1. De invloed van je omgeving
2. Begrijpen en begrepen worden
3. Synergie
4. Spelen met belangen en angsten
MODULE II - GEDRAG ANALYSEREN, (H)ERKENNEN
& BEÏNVLOEDEN

Nieuwe foto’s maken van jouw (werk)omgeving
(1 bijeenkomst)

Doelgroep
‘De beste versie van jezelf worden’ is ontwikkeld
voor mensen die een flinke stap willen maken in
persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling.
Mensen die (willen) denken en handelen vanuit
hun eigen principiële overtuiging en zich niet
zomaar willen laten meeslepen door de stroming

1.
2.
3.
4.

Gedrag vanuit ons centrum
De ijsberg van gedrag
De drama-driehoek
Paradigma-verschuivingen in gedrag

Pas op je EGO! (2 bijeenkomsten)
1. De kracht van authentiek zijn
2. OVK sociale diagnose (Transactionele Analyse)
3. OVK omgevingsscan (Transactionele Analyse)
Beïnvloeden zonder macht (2 bijeenkomsten)
1. Spelen met spanning
2. Beïnvloedingstactieken (Falbe & Yukl)
MODULE III - EFFECTIEF COMMUNICEREN

Krommunicatie (2 bijeenkomsten)
1. De basis van krommunicatie
2. Non-verbaal liegen bestaat niet
3. LSD
4. Feedback
5. Assertief communiceren
In gesprek (3 bijeenkomsten)
1. Gesprekstechnieken in de praktijk (de cyclus
van 5)
2. Presentatietechnieken

die op dat moment de richting bepaalt. “Zelf weer
aan het roer” is dan ook het motto!
Dit pakkende ontwikkeltraject is niet alleen
voor leiders en sleutelfunctionarissen binnen
organisaties, maar voor iedereen die zichzelf in
zijn/haar kracht wil (laten) zetten.

MODULE IV
LEIDERSCHAP & LEIDINGGEVEN

Leiding geven aan jezelf (2 bijeenkomsten)
1. De weg naar authentiek leiderschap
2. Zelf aan het roer
3. Persoonlijke besluitvorming
4. Respect voor je tijd
5. Discipline & volharding
Het bewust beïnvloeden van menselijk gedrag
(2 bijeenkomsten)
1. Leidinggeven & beïnvloeden
2. Situationeel leiderschap
3. De leider als coach & adviseur
Zonder wrijving geen glans (1 bijeenkomst)
1. Persoonlijke positie bepalen in een groep
2. Het mooie van conflicten
3. Onderhandelen als kunst
4. Omgaan met weerstand bij veranderingen

