Hier loopt
het lekker

Training
Eerst vertragen om te versnellen

Jij hebt volledige
controle over je
projecten?
Heb je aan het begin van een nieuw project wel eens stil gestaan om te checken of iedereen weet
wat de bedoeling is? Hoe iedereen erbij zit? Of er ‘gedoe’ is wat eerst uit de lucht moet? Op een
interactieve, spiegelende, maar toch luchtige wijze gaan we je in deze training laten ervaren dat het
zeer effectief werkt om aan het begin van iets nieuws eerst hierbij stil te staan, om vervolgens sneller
betere resultaten met elkaar te kunnen bereiken.
Training
Je krijgt een opdracht en je wilt er direct mee aan de slag. Maar is voor iedereen duidelijk wat het doel
is? Maak de opdracht concreet, creëer een prettige, open sfeer en zorg dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de te behalen doelen. Door hier eerst bewust de aandacht op te leggen, heeft dit een
grote, positieve impact op de samenwerking en het bereiken van de gestelde doelen.
Ter inspiratie (klik op de link): Een goede start is het halve werk
Is of ontstaat er ‘gedoe’, maak het bespreekbaar! Kijk naar jouw aandeel in het ‘gedoe’. Herken het,
erken het. Want wanneer je het erkent, kun je het benoemen en signaleren, niet alleen van jezelf, maar
ook richting een ander. Geef het een plek aan het begin van een opdracht, zo wordt gedoe leuk en kun
je het ombuigen tot iets zeer productiefs. Van GEDOE - naar GOEDE - naar GOEDDOEN!
Competenties
• Verbeter je project-/resultaatgericht werken
• Bevorder je rationeel denken
• Omgaan met weerstand
• Bevorder je communicatieve vaardigheden
• Versterk je probleemoplossend vermogen
Hier loopt het lekker
Wij, de trainers van Hier loopt het lekker, willen een optimale balans creëren in de wereld en dat begint
bij ons in organisaties, haar teams en haar medewerkers. Wij stimuleren permanente beweging en
ontwikkeling, omdat ook de wereld om ons heen voortdurend verandert. In al onze trainingen zie je
daarom het volgende terug:
• Ervaringsgericht leren, dus doen in plaats van denken (lekker praktisch)
• Focus op interactie met deelnemers
• We gaan op luchtige wijze, waar wenselijk, de diepte in
• We hebben oog voor de onderlinge verbinding en samenwerking

Lekker aanmelden

Algemene informatie
Duur
: 1,5 dag (2 verschillende data)
Data	Open inschrijving: Zodra het minimale aantal
inschrijvingen (6) is bereikt, zal de datum
waarop de training zal plaatsvinden worden
ingepland.

contact@hierloopthetlekker.nl
www.hierloopthetlekker.nl

Locatie		
Aantal (min/max)
Kosten		

: n.n.t.b. (of incompany)
: 6 - 12 deelnemers
: € 595,- per deelnemer excl. btw

