
H O E  E F F E C T I E F  B E N  J I J ?

W A T  G E E F T  J E  E N E R G I E ?  W A A R  L I G T  J O U W  F O C U S ?

Goed voor jezelf zorgen in werk en privé vraagt bepaalde vaardigheden. Dat doe je al en toch is het

een uitdaging om de balans te bewaken. Effectief communiceren is daarbij behulpzaam, net als jezelf

wat assertiever opstellen als het nodig is. Het effect daarvan is groot: je krijgt beter gedaan wat je echt

wilt en je hebt minder last van irritaties of conflicten in samenwerking met anderen. Dat leer en ervaar

je bij de training Persoonlijk Effectief INTENSIVE.

T R A I N I N G  
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- werk en privé meer in balans

- perfectionisme, als dat je in de weg zit, wordt verminderd

- het gevoel hebben dat je alle ballen in de lucht moet houden, kun je relativeren

- je maakt bewuste keuzes

- lichamelijk en geestelijk werk je aan je gezondheid & energie en bent je daar ook bewust van

- je wordt bewuster van prioriteiten en gevolgen van overzicht hebben 

- je leert beter omgaan met onverwachte gebeurtenissen

Je vergroot je zelfkennis, je bewaakt beter je grenzen en leert tegelijk anderen beter te begrijpen. Je

krijgt tips en aanwijzingen hoe je je opstelt naar jouw collega's en welke houding effectief is. Er

ontstaat ruimte voor jezelf en voor de mensen met wie je werkt. Je bereikt meer, je ervaart minder

stress, er ontstaat een betere werksfeer en je gaat met meer plezier naar je werk.

• Prikkelend en soms confronterend

!• Ik heb meer zelfkennis gekregen en neem vaker het initiatief

• Ik bewaak mijn grenzen beter

• Ik durf beter te communiceren

• Ik ben milder geworden voor mijzelf en voor mijn omgeving

• De sfeer was zo goed dat ik dingen durfde die ik nooit verwacht had nog te leren

Deze training is voor iedereen die graag resultaatgericht werkt in een prettige werksfeer, zonder stress

en met ruimte voor zichzelf en anderen.

De training laat je ervaren hoe effectief je gedrag is, hoe kom je over en hoe reageer je op gedrag van

anderen. We werken praktisch en oefenen met situaties uit de (werk)praktijk.

Werkwijze

Resultaat

Je verblijft tweeënhalve dag aaneengesloten op Terschelling, Stayokay. Aankomst 15 november in de

middag; rustig aankomen en genieten van het eiland) en 's avonds 19.00 uur de kickoff van het

programma om je een INTENSIEVE leerervaring aan te bieden. De derde dag volgt vier weken later.

Training  start om 9.00 uur. En je kunt de tweede dag de snelboot van 16.15 uur boeken.  

Locatie en data

Marije Bijlsma-Breeuwsma (trainer, coach), Janita Seinstra (co trainer) en  Katja Stil (trainingsacteur)

Trainers

Reacties

Investering
€ 1475,- (excl. BTW en overnachting) per deelnemer. Hiervoor volgt u drieënhalve dag training, inclusief

online intake en 1 online coaching. Dit bedrag is inclusief locatie en catering (koffie en thee met iets lekkers

en lunch). Volpension Stayokay €253,-

Opgeven kan door te bellen met Marije op 06-49820035 of stuur een e-mail naar info@fri-terschelling.nl  Je

mag deze flyer doorgeven aan iemand die ook interesse heeft.

Opgave


