Werkgeversinformatie

Onze opleidingen
De opleidingen en trainingen die wij vanuit

juist door te werken in groepsverband,
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leren mensen om zich bewust te worden
van wie ze zijn, verantwoordelijkheid te
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Wat maakt ons onderscheidend

andere werkvormen die niet alleen de
bewuste lagen aanspreken van de
mens, maar ook de onbewuste.

De aangereikte theorie wordt persoonlijk
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Wij werken met wat er nu speelt, het
directe contact. Wat zich hier en nu
voordoet zien we als voorbeeld voor wat
zich ook voordoet in het dagelijks leven.

Blijvende verandering

Praktijkgericht

Om tot ontwikkeling te komen en een

Al onze opleidingen en trainingen zijn

blijvende verandering in het leven van de

erop gericht om dat wat geleerd en

deelnemers te laten ontstaan, leren wij
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dagelijkse leven te brengen en hier
binnen de opleiding feedback op te

Om tot een harmonische integratie, ofwel
synthese, van alle niveaus van
zelfbewustzijn te komen en de innerlijke
tegenstellingen met elkaar te verbinden en
in balans te brengen, vraagt om een
ontwikkelingsproces te gaan. Zo kan een
deelnemer een eigen doorleefde visie
ontwikkelen op wat persoonlijk leiderschap
voor hen is en dit ook toe eigenen.
Door dit proces te gaan, de kennis en de
ervaring aan elkaar te verbinden en te
doorleven groeien uw medewerkers uit tot
mensen die vanuit innerlijke kracht werken
en leven.

ontvangen.

Wat levert het op als werkgever
De opbrengt van onze trainingen en
opleidingen is op maat gesneden. Iedere
deelnemer omschrijft een eigen
specifiek ontwikkeldoel. Zo zal de
opbrengst van de opleiding voor iedere
deelnemer verschillen. Voor alle
deelnemers geldt echter dat zij een
inspirerende en positieve uitwerking
hebben op hun omgeving. Dit is te zien in:
Betere communicatie
Deelnemers leren te doen wat ze
zeggen en te zeggen wat zij ervaren.
Hierdoor zullen zij zich in de praktijk
sneller en op een meer constructiever
manier uitspreken.
Zelfinzicht medewerker vergroot
Deelnemers herkennen hun eigen
patronen, belemmeringen en
verlangens. Zo herkennen ze eerder
hun valkuilen, waardoor ze hier minder
snel in terecht komen. En mocht dat
dan toch een keer gebeuren, dan
hebben zij de tools in handen om
zichzelf gemakkelijker te corrigeren.

Pro actief
Doordat de deelnemers zichzelf
beter leren kennen, zullen zij minder
reactief reageren op situaties. Zij zijn
ook beter in staat om met
verschillende situaties om te gaan en
hierin een positieve bijdrage te
leveren.
Effectiever functioneren
Deelnemers weten beter wie ze zijn en
wat bij hen past. Zij hebben inzicht in
hun kwaliteiten, kracht en
belemmeringen. Hierdoor kunnen zij
effectiever met hun tijd om gaan en de
beter prioriteiten te stellen.
Ontwikkeling zelf lerend vermogen
Hierdoor kunnen deelnemers
reflecteren op hun eigen ontwikkeling.
Een kwaliteit waar alle deelnemers de
rest van hun (werkzame) leven plezier
van zullen hebben.
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Neem gerust contact op met ons. Wij
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Smaragdweg 2

training of nascholing kunt volgen.

3817 GM Amersfoort

En een plek om gelijkgestemden te
ontmoeten en van en met elkaar leren,

telefoon: 06-11205821
e-mail: info@broedplaats.academy

te delen en te inspireren

