Is het waar wat ik waarneem?
Teambuilding voor bedrijven.

In een team waar mensen elkaar nauwelijks ontmoeten ligt de kracht bij waarneming en communicatie.
Wil je het ‘juiste’ waarnemen en communiceren dan is het belangrijk om jezelf in de waarneming en de
communicatie mee te nemen. Waarneming en communicatie zijn nooit eenzijdig.
In deze korte cursus leer je onderscheid te maken tussen de waarnemer en het waargenomene.
Je onderzoekt of er storingen zijn in jouw waarneming zodat je kunt leren hier anders mee om te gaan.
Met als resultaat een zuivere/eerlijke waarneming.
Een sterk team heeft zorg voor elkaar als de deelnemers zich open durven te stellen.
Er is niets menselijker dan toe te geven dat je iets niet kan of durft.
Juist je afweer mechanisme zorgt voor wrijving binnen een team.
Door deze cursus krijgen de teamleden de kans om verbondenheid te bewerkstelligen.
Iets wat van groot belang is vanuit 'eenzame' posities.
Het team ( het geheel) is meer dan de som der delen (de werkers).
Door kennis te hebben van elkaars zwakte en door gebruik te maken van elkaars kracht krijgt ieder teamlid
de kans om te groeien in zijn/haar functie.
Door veranderende structuren binnen bedrijven zie je dat de eindverantwoordelijkheid vaak ver van de
werkvloer ligt.
Het is bijzonder belangrijk dat de eindverantwoordelijke voeding krijgt van de werkvloer want daar ligt de
kracht.
Dit verlangt van de werker op de vloer dat hij/zij gaat staan voor de belangen van de cliënt.
Jouw waarneming is van cruciaal belang zodat de eindverantwoordelijke de juiste beslissing kan nemen.
Vervolgens komt ook jouw manier van communiceren aan bod. Vaak heb je hier een vorm in eigen gemaakt
die niet altijd dient aan het doel, namelijk het belang van de cliënt en de zorg voor jezelf.
In deze cursus maak ik ook gebruik van mijn kennis van systeemtherapie.
Ik zie het team als een systeem waarin de afzonderlijke leden allemaal werken vanuit een positieve intentie.
Er zal niemand zijn die zo'n zware doelgroep kiest om vervolgens met opzet zijn cliënten/ collega's dwars te
zitten.
Dit gebeurt altijd uit onmacht of onzuivere waarneming.

'De krachtigste mensen zijn die mensen die hun zwakte onder ogen durven te zien.'

Waar kan je deze cursus volgen: Smaragdstraat 23, 4817 JL te Breda.
Wanneer: Vijf dagdelen van drie uur om de twee weken. In overleg op welk tijdstip.
Kosten totaal: 1250 euro incl. btw.
Bij wie: Debby van Kerckhof
Telefoon:06-53484814
Mail: deb@verschil.info
Website: www.verschil.info
Voor diegene die mij nog niet kent:
Ik ben Debby van Kerckhof(geb.1966) en moeder van drie kinderen.
Sinds 1987 actief in de hulpverlening in verschillende functies. Zie CV op mijn website.
Vanaf 2001 begon ik al studerend in mijn eigen praktijk als coach en vervolgens als gestalttherapeut.
De afgelopen drie jaar werkte ik naast mijn eigen praktijk bij het landelijk expertise centrum voor
persoonlijkheidsproblematiek “de Viersprong’.
Voor meer achtergrond van mij of van gestalttherapie wil ik je verwijzen naar:
www.verschil.info of www.nbgt.nl
Ben je nieuwsgierig naar deze korte cursus in waarneming dan zie ik jullie team graag tegemoet.
Wil je meer informatie dan kan je me altijd bellen of mailen.
Groet,
Debby

