Zoek jij een heldere taal om jouw waarden en behoeften binnen je werk vorm te geven?
Wil jij de regie zelf in de hand nemen over je ontwikkeling?
Voel jij je energiek, ongeacht of je aan je werkdag begint of er net van thuiskomt?
Duik in je Insights profiel,
verwezenlijk je doelen,
haal meer uit je werk en
kom in een positieve mindset.

Wat is jouw plan?
Welke stappen bewandel je om tot je doel te komen?

Als werkgever wil je:
je mensen blijven boeien en binden
zorgen voor eigenaarschap
dat je mensen goed in hun vel zitten; vitale
medewerkers
je mensen op de goede plek hebben zitten
medewerkers waarderen en motiveren
teams op een hoger niveau krijgen
dat medewerkers trots zijn op jouw
organisatie

Als medewerker wil je:
meer doen met je Insights profiel
zelf aan het stuur zitten
invloed uitoefenen op je eigen
ontwikkeltraject
doen waar je goed in bent
doen waar je energie van krijgt én met
energie weer thuiskomen
verschil maken en jezelf onderscheiden
gezien en gehoord worden

Wat levert het op?
Een pitch rondom jouw wensen en verlangens voor de
toekomst.
Een positieve mindset
Inzicht in jezelf en jouw persoonlijke plan, je kwaliteiten,
voorkeuren en hulpbronnen
Een concreet stappenplan om je doel écht te bereiken

Dit doen we via:
Verdieping in Insights Discovery
Feedback leren geven en ontvangen
Vanuit de ‘act-methodiek’ zicht krijgen op eigen
denkpatronen.
Vanuit je waarden komen tot toegewijde actie.
Leren presenteren van jezelf in een vorm die bij je past.
Opstellen van je actieplan waar je direct mee aan de slag
kan gaan.

Investering:
Twee dagdelen programma
Voorbereidende opdracht dagdeel 2
(max 1 uur werk)
€320 per persoon, teams in overleg
Exclusief:
Btw, reiskosten, evt. locatiehuur, evt. Insights
profielen.
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