Waarom de
online training

‘ONTDEK WIE
JE BENT!’

Waarom?
Het is mijn missie om elke starter op de werkvloer inzicht
te geven in de eigen gebruiksaanwijzing . Wat maakt dat je doet
wat je doet.
Het raakt mij dat er zoveel millennials last hebben van stress en
zelfs burn-out gaan. Dit zou komen door te hoge werkdruk
en het ontbreken van een vast contract.
Dit is echter niet de oorzaak, maar de aanleiding. Niet de situatie
bepaalt hoe je je voelt, maar hoe je daarmee omgaat.
De oorzaak komt niet van buitenaf, maar van binnenuit.
Mijn oplossing is: jezelf goed kennen én van daaruit jezelf
goed kunnen managen. Weten waarom je doet wat je doet
is de basis van succesvol zijn in je werk.
Hierin investeren verlaagt het ziekteverzuim en zorgt voor
bevlogen medewerkers. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.
De kosten van deze investering wegen niet op tegen
de kosten van uitval door burn-out.

DEELNEMERS LEREN
- waaróm doe ik wat ik doe en waarom op die manier?
- wat zijn mijn energielekken en hoe voorkom ik die?
- wat zijn mijn talenten, valkuilen en rode knoppen?
- hoe saboteer ik mezelf?
- hoe haal ik het beste uit mezelf?

Kortom: ze krijgen zicht op hun
eigen gebruiksaanwijzing!

DUURZAME
VERANDERING
Om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen,
gaan de deelnemers in de training op zoek naar
hun persoonlijkheidstypering.
Dit doen ze met behulp van het enneagram,
een persoonlijkheidsmodel dat negen typen kent.
Dit zijn eigenlijk negen verschillende brillen om naar
dezelfde werkelijkheid te kijken.
De kracht van het enneagram is dat het gaat om
de drijfveren onder het gedrag.
Als je weet waarom je doet wat je doet, kun je
op diepgaand niveau duurzame veranderingen inzetten.

ERVARINGEN
DEELNEMERS
Melanie Bisschop

“

Het was voor mij een ideale gelegenheid om op deze manier met mezelf
aan de slag te gaan! Ik vind het heel belangrijk dat je weet hoe je als persoon
bent, wat je valkuilen zijn en ook hoe je kijkt naar anderen. Een reminder
ook weer dat niet iedereen het zelfde is. Als je weet welke type iemand is,
kun je daar ook rekening mee houden. Ik heb goed inzicht gekregen hoe ik
naar mezelf kijk, maar ook hoe anderen mij zien. Het is een prettige,
overzichtelijk training, op een leuke manier gebracht. Het kost niet veel tijd
en je kunt het helemaal zelf plannen. Ik ben er wijzer van geworden en
gun dat ook anderen.

”

Nienke Koerssen

“

In deze training heb ik veel geleerd over mezelf. Door na te denken over
mijn eigenschappen en kenmerken heb ik veel zelfinzicht gekregen en mezelf
veel beter leren kennen. Ik weet nu goed wat mijn sterke en minder sterke kanten
zijn en hoe ik daarmee om kan gaan ook wat betreft mijn manier van werken.
Ik weet ook beter wat wel en niet bij mij past en waarom. Wat heel fijn is, is dat
je voordat de echte lessen beginnen, eerst nadenkt over hoe je naar jezelf kijkt.
Hiermee krijg je veel bewustwording en spring je dus niet zomaar in de lessen,
zonder goed op een rijtje te hebben wat je vindt van jezelf. De lessen zijn kort en
duidelijk enje kan ze op je eigen tijd en in je eigen tempo volgen.
Ik kan het iedereen aanraden!

DOELGROEP
De training is bedoeld voor millennials
die zichzelf beter willen leren kennen
als basis om zich persoonlijk en
professioneel te ontwikkelen.

INVESTERING
9 online lessen

€ 37,50
excl. 21% BTW

Voor meer informatie kijk op:
https://zelfontwikkelaar-online.nl/ontdek-wie-je-bent/

VRAGEN?
Neem contact op met mij
voor een belafspraak:

Magda Visser

info@zelfontwikkelaar.nl
06 - 23 83 22 93

