3 DAGEN ONDERWEG
Stil staan om jezelf beter te leren kennen: vaak is daar weinig tijd voor.
Door drukte. Of omdat je het lastig vindt. Soms ook omdat je bang bent wat
je zult tegenkomen. Jezelf leren kennen gaat ook over het onderzoeken van
je eigen kwetsbaarheden. En die zó te leren inzetten, dat ze je juist
krachtiger maken.

JEZELF ZIJN
KRACHTIG IN CONTACT

Je gaat drie dagen met een groep deelnemers intensief aan de slag. Op
manieren die passen bij de thema’s en vragen die jullie inbrengen. Vragen
die zowel op het professionele als op het persoonlijke vlak kunnen liggen.
Onderweg ontdek je met de groep welke invloed jouw familiehistorie en je
gezin hebben op wie je geworden bent. We staan stil bij de invloed hiervan
op je dagelijks functioneren, zowel als persoon en als professional.
Als je jezelf beter kent, heb je ook meer zicht op je innerlijke kompas. Dat
richting kan geven bij effectief leiderschap.

Jacqueline Marijnen en Linda Weijers begeleiden ‘Onderweg’.

Programma:
Dag 1
•

Contact maken & contracteren

•

Eigen oorsprong:
o Werken met persoonlijke achtergrond en thema’s
o Werken met vastgeroeste patronen en andere opties verkennen
o Werken met systemische persoonlijke thema’s
o Werken met familieopstellingen
o Werken met Transactionele Analyse

Dag 2
•

Contact maken en contracteren

•

Professionele plek: ervaring en ontwikkeling

•

Invloed van persoonlijke thema’s op je professionaliteit

•

Werken met professionele thema’s gekoppeld aan
organisatieopstellingen

Dag 3.

Herhalingsdag

•

Werken met voorbeelden uit de praktijk

•

Werken met intervisie

Wat levert Onderweg je op?
•

Je wordt je beter bewust van hoe je denken, doen en voelen worden
beïnvloed door jouw herkomst.

•

Meer zicht op je innerlijke kompas, dat richting geeft aan je contact
met anderen.

•

Effectiever leiderschap.

Wanneer en waar?
30, 31 maart en 19 mei 2020 start een groep van maximaal 12 deelnemers.
De locatie is aan de rand van de duinen: Hotel De Witte Raaf in Noordijk.
Voor meer informatie: Linda Weijers 06-47050157 en Jacqueline Marijnen
06-30009562 linda@mensenorganisatie.org en jacqueline@burojacq.nl

Investering 3 dagen Onderweg
De investering voor de 3daagse is € 950 exclusief BTW.
Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen.

