The (He)art of Speeching

Personeel Power Training
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Waar staan jullie nu en waar willen jullie eind dit jaar zijn ? Hoe gaan jullie dit doen ?
Door de visie opnieuw te definiëren raken medewerkers meer betrokken en zijn hierdoor meer gemotiveerd en geïnspireerd.
Personeel dat empowered is heeft de kennis en kundigheid om beslissingen te nemen die parallel lopen met de visie van het
bedrijf. Ze komen vaker met innovatieve ideeën en initiatieven die het bedrijf naar een hoger platform kunnen brengen. Dit is
een welkome aanvulling op de traditionele top down benadering en hiermee maak je grotere kans het talent van je bedrijf
binnenshuis te houden.

Doel
Alle neuzen dezelfde kant op: teambuilding.
Mensen nemen zelf sneller blokkades naar succes weg: meer werkkracht en zelfredzaamheid.
Men is doortastender in hun doen en laten: meer productiviteit en effectiviteit.

Wat u kunt verwachten:
Een 3-daagse intensieve groepstraining, doel: positieve gedragsverandering.
Excl. 1 terugkomdag (optioneel).
In de training wordt o.a. ingegaan op: respectvolle en open communicatie, leveren van hoogwaardige kwaliteit en service, persoonlijke leiderschap, balans tussen stress en gezonde
spanning, balans tussen werk en privé leven.
De training vindt plaats in een sfeer van veiligheid, vertrouwen en openheid, waarbij met
stevige hand getraind wordt.
Muziek en lichamelijke inspanning (energizers) zijn een belangrijk onderdeel van de training.
Dit is een garantie voor lol en plezier. Zelfontwikkeling was nog nooit zo leuk !
Men verlaat de training met een eigen gemaakte Personal Power Plan om hun droom
qua werk / leven waar te maken.
Om dit goede opvolging te geven en de kans op implementatie te vergroten
worden ze ingedeeld in een buddy systeem en kan er een terugkomdag zijn.
Mocht u als bedrijf andere onderwerpen behandeld willen hebben, is dit mogelijk.
Wij maken de training met liefde tailormade voor u !
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