DE KRACHT VAN
WERKEN MET DE
TALENTEN VAN JE
TEAMLEDEN
STRENGTHSBASED COACHING CLIFTONSTRENGTHS BY GALLUP

In het kort:

DUURTIJD

1,5 dag in totaal
(workshop 1/2/3 samen)
+ individueel (30-45')
AANT AL DEELNE MER S

Max: 8-10 deelnemers
PLA A TS

- in company (tailor made)
- off site
- online
RICHTP RIJS

795€ / workshop (halve dag)
test: 23 € / persoon
briefing: 100 € / persoon
(alle prijzen zijn excl. BTW)

CONTACTINFORMATIE
E-mail: ingrid@opleidingsmakelaar.be
Telefoon: +32 470 29 28 12
E-mail: jean-claude.laurent@opleidingsmakelaar.be
Telefoon: +32 478 99 96 29
Website: www.opleidingsmakelaar.be
KMOP erkenningsnummer: DV.0225280

Te vaak focussen we op onze tekortkomingen en willen deze
verbeteren. Laat ons vooral inzetten op waar we wel
geweldig in zijn en dit inzetten voor het team/het bedrijf!
Wil je als manager geëngageerde teamleden die barsten
van energie, gelukkig zijn in wat ze doen en die gemotiveerd
zijn om het beste van zichzelf te geven? En jij, als manager,
welke zijn de talenten die je aan je team kan aanbieden?
.
AANPAK:

Stap 1: Invullen online vragenlijst voor elke deelnemer
(40 minuten)
Stap 2: Individuele debrief van talenten met de coach
(30 tot 45 minuten)
Stap 3: Workshop n°1 (halve dag) - 795 € excl. BTW.
- Je talenten begrijpen, observeren en verfijnen
- De talenten van anderen ontdekken
Doelstelling: bewustmaking
Stap 4: Workshop n°2 (halve dag) - 795€ BTW excl.
- Integreer, aanvaard en ontwikkel je talenten
- Ik haal het beste uit mezelf als...
Doel: meer vertrouwen krijgen, beter delegeren,
beter managen
Stap 5: Workshop n°3 (halve dag) - 795 € BTW excl.
- Team talentrooster
- Hoe kunnen we met de aanwezige talenten
collectief werken aan onze missie , doelstellingen
en talenten?
Doelstelling: betere samenwerking, ontwikkeling
van collectieve intelligentie
Optioneel (maar ideaal): individuele coaching op basis van de
talenten in parallel met de workshops - 150€ excl. BTW/uur

D O ELG RO E P
Managers die willen investeren in zichzelf en in hun team
om nadien de diversiteit van de individuele talenten te
benutten. Een team wordt meer dan een som van zijn
talenten!

