The (He)art of Speeching

Vrouwen POWER Training
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Het is belangrijk dat vrouwen zich
bewust worden van hun vrouwenkracht en dit gaan inzetten om volledig
mee te doen in de maatschappij. Vrouwen vertegenwoordigen een groot
deel van de samenleving en zijn daarom net zo belangrijk voor de groei en
het sterker maken van de economie. Recent onderzoek heeft uitgewezen
dat diversiteit in geslacht voor het bedrijfsleven meer en gezondere
productiviteit oplevert. Omdat het persoonlijk belang (mannelijke visie) en
het algemeen belang (vrouwelijke visie) sneller samen komen.

Wanneer de kwaliteit van leven voor vrouwen omhoog gaat, hebben vooral de kinderen, die onze toekomst zijn, hier baat bij.
Vanwege de behoefte om te willen zorgen is het zeer waarschijnlijk dat vrouwen hetgeen zij leren doorgeven aan hun kinderen
en familie. Op deze manier wordt kans op empowerment van meer individuen alleen maar groter ! Het effect van vrouwen
power gaat dus verder en stopt niet bij de vrouw.
Daarom is het essentieel om vrouwen naar een hoger niveau te brengen, ze bewust te maken waarom het fijn, krachtig en
bijzonder is om vrouw te zijn en hoe je in al je vrouwelijkheid nog steeds net zo succesvol kan zijn als een man in al zijn
mannelijkheid. We hoeven ons niet als man te gedragen voor zakelijk succes. Juist de mooie, aanvullende verschillen van
kracht tussen man en vrouw hebben de economie, politiek, bedrijfsleven en de sociale maatschappij zo veel te brengen !

Wat u kunt verwachten:
Een 3-daagse intensieve groepstraining, doel: positieve gedragsverandering.
Excl. 1 terugkomdag (optioneel).
In de training wordt o.a. ingegaan op o.a.: balans, zelfvertrouwen, reflectie, zelfredzaamheid,
effectieve communicatie, authenticiteit, inzetten van je vrouwenkracht, assertiviteit, stappen
naar succes, afweermechanismen, omzetten van belemmerende overtuigingen.
Dit vindt plaats in een omgeving van veiligheid en respect waarbij met stevige hand getraind
wordt. Muziek en lichaamsbeweging (energizers) zijn belangrijk onderdeel van de training.
Men verlaat de training met een eigen gemaakt Personal Power Plan om hun droom qua
werk/ leven waar te maken. Om dit goede opvolging te geven en de kans opimplementatie
te vergroten worden ze ingedeeld in een buddy systeem en kan er een terugkomdag zijn.
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