Training kernkwaliteiten
Het vereist een goede relatie met
jezelf om een goede relatie met
anderen te kunnen opbouwen;

Sta eens stil bij wat je beweegt.

Tel: 06-51113531
mail: info@rct.nu
Mercatorstraat 8
tel: 06-51113531
info@rct.nu
www.rct.nu

TRAINING
KERNKWALITEITEN
Reinders Coaching & Training biedt een
tweedaagse training aan team(s) en organisaties
die meer uit zich zelf willen halen en het
samenwerken willen verbeteren. Na de
training zal er na 100 dagen een terugkomdag
volgen in de vorm van een supervisie
bijeenkomst..
De tweedaagse is als volgt ingedeeld:
Op dag 1 zal er gewerkt worden om je eigen
kernkwadrant goed helder en inzichtelijk te
krijgen.
De tweede dag zal in het teken staan van het
geheel van individuele kwaliteiten die samen
een team vormen. Hieruit wordt een
teamkwadrant gedestilleerd. Wat houden die
individuele kwaliteiten in voor een team. Waar
liggen de uitdagingen, waar moet het team
voor waken. Wat moet men doen om juist de
kracht en kwaliteit van het team op een juiste
manier te benutten.
De terugkomdag; oftewel supervisie dag, zal in
het teken staan van de borging van de
tweedaagse. Na de tweedaagse zal er een
opdracht (in de vorm van een ‘leercadeau’)
meegegeven worden, die tijdens deze
supervisie dag weer de input zal zijn.

WERKVORMEN

Tijdens de training worden er diverse
werkvormen gebruikt. Iedereen zal uitgedaagd
worden om op zijn eigen creatieve wijze
manier inzicht te krijgen van zijn kwaliteiten.
In spelvormen zal deze bekrachtigd worden.
Het karakter van deze twee daagse is te
omschrijven als interactief.

Elk individu is uniek, zo ook elk team. Maar
voor elk team geldt:

Praktische informatie.
LOCATIES
Hierin bieden we 2 opties voor U aan:
1.Uw eigen locatie naar keuze. De trainer
komt dan op een door U aangestelde locatie. .
2.Wij zorgen voor een locatie. Naar de wens
van de opdrachtgever verzorgen we een locatie.
Voor een lunch kunnen we ook zorg dragen.

T.E.A.M. Together each achieves

more

De training wordt gegeven door gecertificeerde
trainers Kernkwaliteiten. Het kan bij het traject
horen dat er met de deelnemers voordien contact
gelegd wordt.

PRIJZEN
De trainingen worden op maat gemaakt. De
kosten voor de training worden dan mede
bepaald door de wensen van de
opdrachtgever. Voordien krijgt U een
opdrachtvoorstel. Heeft U hier vragen over;
bel of mail gerust.

