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VOORWOORD
De Member Development trainingsdagen zijn inmiddels een begrip. Persoonlijke
uitdagingen, zelfontplooiing en nog succesvoller worden staan centraal.
Als diamant member van ISA heb je exclusief toegang tot de trainingen van de
ISA Academy. Elk voorjaar en najaar kun je deelnemen aan de "MD-tweedaagse".
Tijdens deze 4 dagen werk je aan datgene waar jouw behoefte ligt voor het
komende jaar. Om elk jaar te blijven inspelen op deze behoeften hebben we in de
afgelopen 10 jaar een ruim assortiment van trainingen op het gebied van
‘handen, hoofd en hart’ ontwikkeld.
Ook de afgelopen maanden hebben we weer hard gewerkt aan het programma
voor 2019. Het is ons een genoegen in deze nieuwe brochure de prachtige lineup van onderwerpen, trainingen en workshops voor het komende jaar aan je te
presenteren. Zoals elk jaar zijn er weer veel nieuwe onderwerpen in het
programma opgenomen. Ook zijn er een aantal trainingen wegens succes op
herhaling.
Elke training of workshop wordt in deze brochure zo goed mogelijk toegelicht om
de verwachtingen vooraf zo goed mogelijk te managen.
Ook is een korte introductie van de verschillende trainers toegevoegd. Achterin
de brochure vind je een meer uitgebreidere toelichting op de trainers. Heb je
vragen over een training schroom dan niet vooraf nadere informatie te vragen.

MAKE CONNECTIONS...
MAKE OPPORTUNITIES...
Bij de netwerkgedachte van ISA hoort natuurlijk ook de gezelligheid en het
persoonlijke contact. De tweedaagse wordt daarom ook komend jaar weer
georganiseerd op een prachtige plek in Nederland. De dagen zijn inclusief
heerlijke lunches, een diner, bijpraten in een ontspannen sfeer tijdens een
wandeling of ’s avonds aan de bar met traditionele 'ISA-ballen'.
Vanzelfsprekend hebben we voor iedereen een hotelkamer met ontbijt.
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WAT MOET JE DOEN?
We willen je vragen rustig de tijd te nemen om te bepalen hoe je jouw Member
Development dagen voor het komende jaar wilt invullen.

Kies in totaal 6 dagen!
4 eerste keuzes én 2 reserve keuzes
In de ISA-NetwerkApp kun je jouw voorkeuren zoals gebruikelijk aangeven (Kies
voor de activiteit “Keuze MD-dagen 2019”).

Op basis van de inschrijvingen zullen wij een zo optimaal mogelijk programma
samenstellen. Wij houden hierbij in eerste instantie rekening met jullie
voorkeur, daarnaast ook met groepsgrootte en tijdstip van inschrijving.
Vanzelfsprekend zullen we zoveel mogelijk ons best doen iedereen in te delen
bij zijn/haar eerste keuze, helaas kunnen we dat niet op voorhand garanderen.
We nemen dan contact met je op.

LOOKING FOR MORE THAN
JUST A WORKSHOP OR
TRAINING?
CONTINUE YOUR
ADVENTURE WITH US...
Wij hebben deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch
willen we graag een voorbehoud maken voor typefouten en mogelijke
onjuistheden.
We zien erg uit naar jullie reactie en inschrijvingen,

Namens het ISA Group Team

Richard Henderiks
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INHOUDOPGAVE
We willen je vragen rustig de tijd te nemen om te bepalen hoe je jouw Member
Development dagen voor het komende jaar wilt invullen. In de netwerkapp kun
je jouw voorkeuren aangeven (Kies voor de activiteit “Keuze MD-dagen 2019”).
Als geheugensteuntje kun je ook in deze inhoudsopgave je keuzes makkelijk
vastleggen.
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AGILE / SCRUM
JOHAN VAN DELDEN

DOEL

Na deze training heb je kennis
van alle onderdelen van
Agile/Scrum en weet je hoe
Agile/Scrum je kan helpen om
een project tot een succes kan
maken.

DEELNEMER

Wil je continu grip houden op
(langlopende) projecten?
Dan is deze training voor jou.

EN VERDER

1 dag
max. 12 deelnemers
Vakinhoudelijke Competentie

Een praktijkgerichte introductie
training met hele concrete tips,
voorbeelden en games.

INHOUD VAN DE TRAINING
Als (interim) financial ben je regelmatig
onderdeel van complexe projecten in
complexe omgevingen. Er is sprake van
grote onzekerheid hoe het eindproduct er
uit komt te zien én hoe de totstandkoming
gaat verlopen. In die situatie biedt
Agile/Scrum je een raamwerk met een
werkwijze die wendbaar op de
onzekerheden en veranderingen inspeelt.
Wist je dat Agile/Scrum vele projecten tot
een succes heeft gemaakt?
Een reden waarom projecten mislukken is
dat het eindproduct niet aan de vooraf
gestelde verwachtingen voldoet. Eén van de
meest voorkomende oorzaken is dat er
vooraf niet duidelijk omschreven kan
worden wat het eindproduct van een
project moet zijn. Dit met als gevolg dat
nieuwe ideeën ervoor zorgen dat
gedurende het project allerlei wijzigingen
worden doorgevoerd.
Bij veel organisaties komt het ook
regelmatig voor dat projecten meer tijd
en/of geld kosten dan vooraf werd
ingeschat.
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VERVOLG INHOUD VAN DE TRAINING

Om succesvol met dergelijke situaties om te gaan is Agile/Scrum ontwikkeld, een
werkmethode die tegenwoordig toegepast wordt om projecten uit te voeren.
Kenmerkend aan deze methode is dat het juist wijzigingen in de op te leveren
producten omarmt en aanmoedigt. Kleine teams ronden kleine stukje werk in
korte, vaste tijdperiodes af waarbij continue wordt bepaald wat er opgeleverd
gaat worden op basis van feedback van de opdrachtgever.

ONDERWERPEN

Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten
binnen tijd en budget te realiseren;
Leer welke verantwoordelijkheden de verschillende rollen binnen een Scrum
project hebben;
Krijg inzicht in hoe Agile/Scrum met de scope van een project omgaat en hoe
je om kunt gaan met onvermijdelijke veranderingen in deze scope;
Leer wat ‘sprints’ zijn en welke meetings er zijn;
Leer hoe je een scrumproject inschat en op welke wijze dit afwijkend is t.o.v.
traditionele projecten.

TRAINER
Johan van Delden kwam in 2006 met Agile/Scrum in aanraking en raakte
direct met het virus besmet.
Johan heeft vele projecten gedaan en heeft helaas veel mis zien gaan.
Maar hij heeft ook de effecten van Agile/Scrum ervaren op het
projectresultaat en hoe motiverend het voor projectleden is om te scrummen.
Dat heeft zijn enthousiasme voor de methodiek alleen maar versterkt.
Lees meer op pagina 55
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HET POLITIEKE
SPEL
TRAINER VAN JOE
"Hoe je jouw hazen laat
lopen"

DOEL

Na deze workshop kun je de
belangen waar jij voor staat
effectiever behartigen, in
samenwerking met de andere
‘spelers’.

DEELNEMER

Je werkt samen met of voor
diverse managers en andere
beslissers, waar verschillende
soorten belangen afgewogen
en overbrugd moeten worden.
Je ervaart regelmatig dat het
accent verschuift van de
inhoud naar de dynamiek en
van de beste oplossing naar
‘wat werkt’. Deze training is
voor iedereen die hier
effectiever mee om wil gaan.

EN VERDER

1 dag
max. 12 deelnemers
Persoonlijk Leiderschap

INHOUD VAN DE TRAINING
Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit
vaak een wereld van verschil.
Natuurlijk is het ervaren van politieke
spelletjes niet fijn en wil je jezelf daartegen
verzetten. Maar als je macht en invloed ziet
als middelen om een (hoger) doel te
bereiken, wordt het ‘spel’ functioneel.
Het is er nu eenmaal en het is slim te weten
hoe de hazen lopen.
Tijd voor een quick fix. Op deze dag leer je
het spel herkennen en begrijpen hoe het
werkt, zodat je kunt bepalen hoe je ermee
omgaat en hoe jij er voor kunt zorgen dat
jouw belangen gediend worden.
Na een theoretische inleiding met
stappenplan en technieken gaan we in
teams aan de slag met een casus in de
vorm van een game.
De middag gebruiken we om de ervaringen
te vertalen naar de eigen context en vragen,
zodat je weet hoe je de theorie en simulatie
van de ochtend kan toepassen. Er is ruimte
voor reflectie en feedback.
De winnaars in het politieke spel zullen
overigens nooit spreken over een politiek
spel, maar over slim onderhandelen of
masseren van de meningen en lobbyen in
de wandelgangen.
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ONDERWERPEN
Hoe maak ik het belang waar ik voor sta concreet, wat is mijn focus?
Wat is het krachtenveld, de spelers en hun belangen?
Hoe kies ik bondgenoten en coalitiepartners?
Wat zijn de kwaliteiten en zwakke plekken van mezelf en de andere spelers?
Welke scenario’s zijn mogelijk?
Welke aanpak past bij mij, wat is mijn strategie?

TRAINER
In de visie van JOE functioneren mensen het best, leren het snelst, komen zelf
in actie en zijn het meest betrokken als ze werk en/of activiteiten doen die in
dezelfde richting gaan als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en
competenties.
Kernwaarden: Verbinding – Passie | Delen – Wederkerigheid |
Vrijheid – Onafhankelijkheid | Humor – Plezier | In beweging – Leren
Lees meer op pagina 54
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MEER IMPACT!
DOOR FRAMING
JOCELYN REBBENS
DOEL

Je start met het inleven in de
gesprekspartner; wat is diens
behoefte? Door vervolgens
bewuster gebruik te maken
van framingstechnieken in je
brein en je taalgebruik en
communicatie, stem je je
boodschap effectiever af op
de wensen van je
gesprekspartner. Hierdoor
krijg je mensen makkelijker
mee, toon je aanzienlijk meer
overtuigingskracht waardoor
je meer positieve impact hebt
op je omgeving.

DEELNEMER

Financials die hun impact als
business partner of MT-lid willen
vergroten, die geneigd zijn de
focus alleen op de cijfers en
inhoud te leggen en graag
toepasbare handvatten en
inzichten hiervoor ontvangen.

EN VERDER

1 dag
max. 12 deelnemers
Competentietraining en
Communicatie

INHOUD VAN DE TRAINING
Hoe komt het dat een reclameboodschap
van een ongezond product de halve wereld
overtuigt en succesvol is en je bij een ander
briljant gezond product merkt dat het na
een half jaar al uit de schappen wordt
gehaald omdat het bij niemand op tafel
komt?
Waarom heb je mateloos vertrouwen in die
ene politicus en overweeg je bij diens
opvolger serieus voor een andere partij te
kiezen? Waarom krijg jij als financial de ene
keer je MT, directie of collega’s moeiteloos
mee met je verhaal en lijkt het een ander
moment bij niemand binnen te komen?
Eén van de antwoorden hierop is het
toepassen van Framing. Door je in te leven
in de ander en diens perspectief, je
voorbereiding en de formulering van je
boodschap hierop af te stemmen, is een
betere ontvangst in zicht! Hierdoor herkent
je luisteraar zich veel sneller in je verhaal en
is eerder geneigd de boodschap te horen
en interpreteren op de manier die jij
bedoelt.
Herken tijdens de training je eigen valkuilen
en start met slimmer te framen, zodat je
overtuigingskracht en impact in je
communicatie direct toenemen.
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VERVOLG INHOUD VAN DE TRAINING
Wat werk je aan en wat leer je?
Inzicht dat ons taalgebruik doorspekt is van frames om ‘je zin te krijgen’;
Bewustwording van de werking van ons brein en de instinkers;
Doelgerichte boodschappen werken: waarom ons brein "niet" ontkent;
Inleven, de waarden en emoties van de ander (hoe doe je dit?);
Onzichtbare impact op de ander: wat zijn de pijlers?;
Formuleren van een succesvol frame om direct impactvoller te zijn;
Het opnieuw framen van een boodschap die eerder zijn doel voorbij schoot.

ONDERWERPEN
Framing: betekenis vanuit diverse invalshoeken en alledaagse voorbeelden;
Effect en succes van framing;
Perspectief verschil: we zien de dingen zoals wij zijn;
Valkuilen en herkennen van frames van de ander;
Belang van associaties en emoties;
Opbouw van een passend en effectief frame voor je boodschap;
Gebruik van woord, beeld, houding;
5 succesfactoren voor meer overtuigingskracht!;
Overtuigen van je management: What’s in it for them?;
Direct aan de slag met de pijlers van onzichtbaar overtuigen.

TRAINER
Drs. Jocelyn Rebbens (1972) is afgestudeerd als Economisch Psycholoog aan
de UvT en richtte in 2007 ReBBels [branding ambition!] op.

Zij heeft als consultant/trainer 20 jaar ervaring in de
marketingcommunicatie, management development trajecten en
incompany trainingsprogramma’s
Haar werkstijl is no-nonsense, open, actief en betrokken.
Lees meer op pagina 53
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MEETINGS
BEGELEIDEN
JEROEN BLIJSIE
"Naar meer resultaat
en energie"

DOEL

Na deze training ken je de
handvatten, technieken, tips &
tricks om belangrijke
bijeenkomsten naar betere en
meer gedragen resultaten te
begeleiden. Je krijgt meer
vertrouwen in je rol als leider
van meetings.

DEELNEMER

Je begeleidt regelmatig
meetings met bijvoorbeeld een
MT of projectteam.
Daarbij vraag je je af hoe dit
soort bijeenkomsten beter
voor te bereiden en te
begeleiden naar meer
resultaat en energie

EN VERDER

1 dag
max. 12 deelnemers
Competentie training

INHOUD VAN DE TRAINING
Of je nu met het MT een dag de hei op gaat
of met je projectteam bij elkaar komt, je wilt
altijd samen een vruchtbare meeting
neerzetten. Lukt dat altijd even goed? Ga je
iedere keer met een goed resultaat en een
brede glimlach op je gezicht naar huis?
Of zoek je juist meer houvast hoe een
meeting goed te structureren en te
begeleiden?
Als financieel professional of manager ben je
soms deelnemer, maar vaak ook de leider
van een conferentie of workshop. Je wilt
bijvoorbeeld werken aan een visie, financiële
strategie, risicoanalyse of projectaanpak.
Misschien heb je de neiging alle inhoudelijke
details tot in de puntjes voor te bereiden.
Hoeveel tijd kost je dat? Betrek je iedereen er
dan wel bij en nodigt dat wel uit tot een
goede discussie?
Of misschien is jouw stijl om zonder al te
veel voorbereiding een ‘open gesprek’ te
hebben. Leidt dat wel tot een tastbaar en
gedragen resultaat?

Het succes van een dergelijke interactieve
meeting kun je in grote mate zelf bepalen.
Door de juiste werkvormen te kiezen voor
het opstarten van een meeting, het
genereren en kiezen van ideeën en het
komen tot de beste besluiten.
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ONDERWERPEN
Hoe ontwerp je een interactieve meeting?
Effectieve werkvormen voor diverse fasen in meetings
Een meeting begeleiden waarbij iedereen zijn bijdrage levert
Praktische tips voor de juiste materialen
Het borgen van de juiste follow-up
Na de training ontvang je een uitgebreid verslag met foto’s van alle flip-overs,
waarin alle werkvormen die de revue zijn gepasseerd staan afgebeeld.

TRAINER
Jeroen Blijsie is oprichter van The Visual Connection, trainer, visueel
facilitator en auteur van het boek Hartelijk Gefaciliteerd.
Hij werkt met zijn klanten middels meetings aan vraagstukken rondom
samenwerking, veranderen en strategie.
In zijn werk als trainer en facilitator vormen het strategisch denken en het
visueel werken een twee-eenheid.
Lees meer op pagina 52
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MORALITEIT
EN GRENZEN
TRAINER VAN JOE
Morrelen met
moraliteit?

DOEL

Na deze training kan je
duidelijker benoemen wat op
het gebied van moraliteit jouw
persoonlijke grenzen zijn en
kan je die effectiever bewaken
met behoud van de relatie met
je werk– of opdrachtgever en
natuurlijk met jezelf.

DEELNEMER

Loop jij wel eens tegen jouw
grenzen van moraliteit aan en
vind je het lastig die te
bewaken met behoud van de
relatie. Deze training is voor
iedereen die hier effectiever
mee om wil gaan.

EN VERDER

INHOUD VAN DE TRAINING
Als (interim) financial kom je vaak in
aanraking met (financiële)gewetensvragen
en gevoelige thema’s.
Dat roept vragen op:

Wat doe je als er een mismach is tussen
de morele kaders van (een deel van) de
organisatie
Waar je voor werkt en die van jezelf?
Wanneer spreek je je uit? En hoe?
Hoe ver beweeg je mee, voordat je
afstand neemt?
In veel situaties is op papier wel duidelijk
wat er van je verwacht wordt maar de
praktijk kent oneindig veel nuances en
grijze gebieden. Vaak is tot op zekere
hoogte meebewegen het meest effectief
om tot optimaal resultaat te komen.

In deze training staan we aan de hand
van jouw persoonlijke ervaringen en met
oefeningen stil bij wat het jou doet en
hoe je daarmee het beste om kan gaan.
Je leert jouw grenzen duidelijker
herkennen en te benoemen zodat je in
kan blijven staan voor jouw inbreng en
functioneren.

1 dag
max. 12 deelnemers
Persoonlijk Leiderschap
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ONDERWERPEN
Wat zijn mijn eigen grenzen en hoe bewaak ik die?
Wat gebeurt er met mezelf, wat doet het mij, wanneer we over mijn grenzen
gaan?
Welke vragen stel ik aan mezelf om dit helder te krijgen?
Hoe bewaak ik mijn onafhankelijkheid, zonder aansluiting te verliezen met de
opdrachtgever?
Wanneer ‘spring ik uit de pan’? en hoe doe ik dat met behoud van de relatie?

TRAINER
In de visie van JOE functioneren mensen het best, leren het snelst, komen zelf
in actie en zijn het meest betrokken als ze werk en/of activiteiten doen die in
dezelfde richting gaan als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en
competenties.
Kernwaarden: Verbinding – Passie | Delen – Wederkerigheid |
Vrijheid – Onafhankelijkheid | Humor – Plezier | In beweging – Leren
Lees meer op pagina 54
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NETWERKEN
TRAINER VAN JOE
DOEL

Je netwerk inzetten ter
ondersteuning van het
behalen van jouw
doelstellingen door je netwerk
te vergroten en te activeren.

DEELNEMER

INHOUD VAN DE TRAINING
Tijdens deze training breng je jouw huidige
netwerk in kaart en vergroot je deze al
tijdens de training. Daarnaast ga je aan de
slag om het maximale rendement te halen
uit de netwerkbijeenkomsten die je bezoekt
of gaat bezoeken.
Ook het online netwerken mag uiteraard
niet ontbreken. Hierbij ligt de focus op het
zakelijke sociale netwerk LinkedIn. Hoe kun
je jouw online connecties inzetten om offline
je doelen te realiseren.

Bij voorkeur heb je
deelgenomen aan de IK BV.
Je wilt graag beter worden in
het uitbreiden en/of activeren
van je netwerk.
Elke deelnemer neemt een
laptop mee en 2 leerdoelen.

EN VERDER
1 dag
max. 12 deelnemers
TMA-Competentie training
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ONDERWERPEN
Jouw netwerk in kaart;
#durftevragen, je netwerk direct vergroten;
De netWERKbijeenkomst;
Inbreken en uitbreken;
Jouw pitch die vragen oproept;
Wat heb je allemaal te geven?;
LinkedIn, van online naar offline.
Tijdens deze training werk je met en op jouw eigen netwerk. Daarnaast oefen je
actief op de netwerkmomenten van de waarheid in de groep.

TRAINER
In de visie van JOE functioneren mensen het best, leren het snelst, komen zelf
in actie en zijn het meest betrokken als ze werk en/of activiteiten doen die in
dezelfde richting gaan als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en
competenties.
Kernwaarden: Verbinding – Passie | Delen – Wederkerigheid |
Vrijheid – Onafhankelijkheid | Humor – Plezier | In beweging – Leren
Lees meer op pagina 54

17

PERSONAL
BRANDING
JOCELYN REBBENS
DOEL

Je krijgt in de noodzaak van
een sterk Personal Brand, een
positief imago, je impact en
hoe je dit zelf kunt versterken.
Je bent je erna bewust van
waar jij voor staat, hoe je
overkomt, of je een consistent
beeld neerzet en je bent in
staat hierna je eigen PB
strategie op niveau te houden.
Je benut deze merkhandvatten
in zowel je werksituaties, bij je
opdrachtgever als op Social
Media.

INHOUD VAN DE TRAINING
De economie en je werkomgeving zijn
continu aan verandering onderhevig. Naast
de toenemende digitalisering en big data is
er ook veel meer kwalitatieve concurrentie op
de arbeidsmarkt.

Dat vraagt dus meer van jou als financiële
professional. Niet alleen voor wat betreft je
werk, kennis en inzet maar juist ook vanuit
je persoonlijkheid. Je wilt toch graag de
mooie projecten en vraagstukken gegund
krijgen op basis van je persoonlijke
toegevoegde waarde?

DEELNEMER

Voor financials die beseffen
dat ‘onzichtbaar blijven’ geen
keuze meer is en meer kleur
willen bekennen vanuit hun
persoonlijkheid.

EN VERDER

1 dag
max. 12 deelnemers
Persoonlijk Leiderschap

8,6
2018
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ONDERWERPEN
Wat is Personal Branding en wat leer je?
Je onderscheiden op basis van je karakter (DNA), je unieke talent,
eigenschappen, kwaliteiten, kunde, ambitie, uitstraling;
Presentatie van jezelf als merk IK of label obv positieve associaties en
beelden;
Realiseren dat anderen een positieve mindset over jou krijgen (en je blijft
‘hangen’);
Blauwdruk van jou, op lange termijn (DNA);
Krachtige manier om je belofte waar te maken en vooral je toegevoegde
waarde te communiceren richting je doelgroepen (wat lever jij aan waarde
voor je opdrachtgever, ISA Group netwerk?);
Keuze voor de sterkste versie van jou zelf of als ambassadeur;
On-going proces. Zowel zakelijk als privé (sportclub, netwerk, commissie);
Match identiteit (zelfbeeld) en imago (beeld anderen);
Positief beïnvloeden van de ‘gunfactor’ en succes in je werk;
Monitor je geloofwaardigheid als een Personal Brand. Blijf bewust van je
Emotionele Bankrekening.
Je weet jezelf als financial beter te profileren, durft boven het maaiveld uit te
komen en je weet je toegevoegde waarde te communiceren. Met meer plezier,
zelfverzekerdheid en succes!

TRAINER
Drs. Jocelyn Rebbens (1972) is afgestudeerd als Economisch Psycholoog aan
de UvT en richtte in 2007 ReBBels [branding ambition!] op.
Zij heeft als consultant/trainer 20 jaar ervaring in de marketingcommunicatie,
management development trajecten en incompany trainingsprogramma’s
Haar werkstijl is no-nonsense, open, actief en betrokken.
Lees meer op pagina 53
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TALENT AAN ZET
TRAINER VAN JOE
ALEXANDER VAN SETTEN
Talentopstelling

DOEL

INHOUD VAN DE TRAINING
De stap van een TMA talentenscan naar de
praktijk blijkt lastig; het is moeilijk om echt
met je talenten aan de slag te gaan. Niet zo
vreemd, als je je bedenkt dat jouw grootste
talenten tegelijk ook je sterkste drijfveren zijn.
Die zich niet zomaar bewust laten inzetten.

Deze workshop helpt je met
hoe je hoe jouw talenten vóór
je kan laten werken, hoe je ze
kan inzetten voor jouw doelen.

Daarom pakken we het op deze dag anders
aan. We werken met de door Bert Hellinger
ontwikkelde technieken van het systemisch
werken voor familie - en organisatieopstellingen. Hierin staat de directe ervaring
centraal.

DEELNEMER

We geven jouw grootste talenten letterlijk
handen en voeten: Je medeworkshopgenoten vertegenwoordigen of
‘representeren’ jezelf en jouw sterkste
drijfveren. Je plaatst ze in de ruimte. Het
bijzondere is dat de mensen die jouw
talenten representeren doorgaans heel goed
kunnen verwoorden wat er aan de hand is.

Je bent bereid eerlijk naar
jezelf en je talenten te kijken en
je hebt deelgenomen aan de
IK BV.

EN VERDER

1 dag
max. 6-8 deelnemers
Persoonlijk Leiderschap

9,2
2018

Dit maakt onderliggende dynamieken en
patronen zichtbaar, of ze zich op hun plek
voelen en eventueel welke plek voor dat
talent beter zou werken. Door jouw talenten
anders te plaatsen wordt concreet voelbaar
hoe je jouw talenten vóór je kan laten werken,
hoe je ze kan inzetten voor jouw doelen.
Zo’n herschikking ontstaat vaak wanneer
bepaalde talenten te veel of juist te weinig
ruimte hebben, elkaar teveel versterken of
elkaar juist in de weg zitten.
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VERVOLG INHOUD VAN DE TRAINING
Het representeren zelf is een bijzondere en leerzame ervaring; Het direct ervaren
van een talent geeft je dieper inzicht in die de onderliggende drijfveren en hoe je
daarmee om kan gaan. Enkele uitspraken van deelnemers:
“WOW! Dit overtreft al mijn verwachtingen”
“Ik kon in gesprek met mijn talenten”
“Niet denken maar ervaren”
“Als representant voel je direct en moeiteloos wat er aan de hand is, heel
bijzonder”
“Het klinkt vaag, maar als je het doet is het heel concreet”

ONDERWERPEN
Hoe kan ik mijn talenten inzetten om mijn doel te bereiken
Wanneer ben ik mijn talenten de baas en wanneer zij mij
Hoe verhoud ik me tot mijn grootste talenten
Hoe werken bepaalde talenten op elkaar in
Zijn er talenten die ik wel wil inzetten, maar waarbij dat niet lukt

TRAINER
Alexander van Setten is een van de JOE-trainers, hij is
sociaal- en organisatiepsycholoog. Alexander volgde postdoctorale
opleidingen bij onder meer SIOO, IBO, van Veen en Partners en Nyenrode.
Op basis van zijn ervaring met familie- en organisatieopstellingen werkt
Alexander veel met talentopstellingen, waarmee mensen praktisch ervaren
hoe ze zich tot hun sterkste drijfveren verhouden en hoe ze hun talenten
effectief kunnen inzetten.
21
Lees meer op pagina 54

VISUEEL
COMMUNICEREN
JEROEN BLIJSIE

DOEL

Na deze training ben je in
staat om een zelf getekende
presentatie te geven. Hierdoor
komt je verhaal of idee beter
over en kom je beter in
gesprek met je toehoorders.

DEELNEMER

Je geeft regelmatig
presentaties van bijvoorbeeld
een plan, analyse of concept.
Daarbij wil beter de essentie
over kunnen brengen en de
mensen meer betrekken bij je
verhaal. Je zoekt daarbij een
alternatief naast de bekende
PowerPoint-slides.

EN VERDER

INHOUD VAN DE TRAINING
Als financieel professional of manager ben je
vaak voor
niet-financials met complexe zaken bezig.
Dat gaat bijvoorbeeld over een
businessmodel, juridische structuur of de
financiële impact van een project.
Om iets te bespreken of uit te leggen grijp je
misschien al snel naar Excel, Word of
PowerPoint.

Als je het zelf kunt tekenen in één
overzichtelijke plaat wordt het al een stuk
makkelijker. Misschien denk je ‘maar ik kan
niet tekenen!’. Dit is sneller te leren dan je
misschien denkt.
Want hoe neem je de mensen echt mee in je
verhaal, zonder ze te vermoeien met heel
veel details waardoor ze afhaken? Ga terug
naar de basis en visualiseer je verhaal,
concept of idee door het zelf de tekenen.
Je zult zien dat mensen meer mee gaan
doen, de boodschap beter wordt begrepen
en dat men het langer onthoudt.
Zeker als je de tekening aan de muur hangt
in vergaderkamer of in de buurt van de
koffiecorner.

1 dag
max. 12 deelnemers
Competentietraining

9,0
2018
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ONDERWERPEN
Wat is de kracht van visueel communiceren?
Oefenen met de basisvormen, als opstapje naar het visuele abc: de
belangrijkste iconen voor presentaties.
We leren je van elk begrip een plaatje te maken. Dus hoe teken je het woord
solvabiliteit, risico of strategie?
De tips en tricks van het presteren met een flip-over.
De visuele finale: maak een tekening van bijvoorbeeld een visie, plan of
analyse. Verras jezelf met wat je al kunt tekenen! Je ontvangt van de andere
deelnemers en de trainer feedback op je tekening.
Bij deze training krijg je je eigen professionele stiften set en het boekje
Het Visuele ABC.

TRAINER
Jeroen Blijsie is oprichter van The Visual Connection, trainer, visueel
facilitator en auteur van het boek Hartelijk Gefaciliteerd.
Hij werkt met zijn klanten middels meetings aan vraagstukken rondom
samenwerking, veranderen en strategie.
In zijn werk als trainer en facilitator vormen het strategisch denken en het
visueel werken een twee-eenheid.
Lees meer op pagina 52
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VISUELE
WERKVORMEN
JEROEN BLIJSIE
DOEL

Na deze training ken je de
handvatten, technieken, tips &
tricks om visuele middelen in
te zetten in je meeting. Je krijgt
meer vertrouwen in je rol als
leider van meetings.

DEELNEMER

Je begeleidt regelmatig
meetings met bijvoorbeeld een
MT of projectteam. Daarbij
vraag je je af hoe je middels
stift, flip-over en andere
materialen de groep echt
meekrijgt in de meeting. Je
hebt de training Visueel
Communiceren al gevolgd.

INHOUD VAN DE TRAINING
PowerPoint levert soms meer passiviteit dan
echte betrokkenheid van de mensen in de
meeting op. Maar hoe ga je dan na de
bijeenkomst met goed resultaat en een brede
glimlach op je gezicht naar huis?
Deze training is een vervolg op de training
Visueel Communiceren en dé visuele
toepassingstraining voor professionals die
met ondersteuning van visuele werkvormen
en plaatjes meer energie en resultaat uit
meetings willen halen.

Met deze training krijg je de tools, de
basistekenvaardigheid en het vertrouwen
om dit toe te passen. Back to basics met
stift, flip-over en andere low-tech
hulpmiddelen.

EN VERDER
1 dag
max. 10 deelnemers
Competentietraining
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ONDERWERPEN
Aan de slag met de belangrijkste iconen die je kunt gebruiken in werkvormen in
visuele meetings;
Diverse visuele werkvormen die je kunt toepassen in meetings;
Aan de slag met de belangrijkste iconen die je kunt gebruiken in
werkvormen in visuele meetings;
Diverse visuele werkvormen die je kunt toepassen in meetings;
De meeting opstarten, waarbij je van begin af aan de deelnemers betrekt;
Presenteren met de flip-over in drie stappen;
Brainstormen door tekenen en associatie met bestaande beelden;
Ideeën structureren;
De meeting afsluiten met een terug- en vooruitblik.

Let op! Voor deelname aan deze training heb je reeds de training
Visueel Communiceren gevolgd.

TRAINER
Jeroen Blijsie is oprichter van The Visual Connection, trainer, visueel
facilitator en auteur van het boek Hartelijk Gefaciliteerd.
Hij werkt met zijn klanten middels meetings aan vraagstukken rondom
samenwerking, veranderen en strategie.
In zijn werk als trainer en facilitator vormen het strategisch denken en het
visueel werken een twee-eenheid.
Lees meer op pagina 52
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COACHEND
LEIDINGGEVEN
TRAINER VAN
VAN HARTE & LINGSMA

DOEL

In deze training verbeter je je
coaching vaardigheden als
(interim) leidinggevende en
ontdek je je eigen coaching
stijl, die je daarna op een
natuurlijke manier in je werk
kan integreren.

DEELNEMER

Coachend leidinggeven is iets
voor jou als je - al dan niet als
manager - meer uit de mensen
met wie je werkt, je team en
jezelf wil halen.

INHOUD VAN DE TRAINING
Coachend leidinggeven is een stijl van
leidinggeven die gebaseerd is op
professioneel vertrouwen. Je trekt niet ‘voor
de zekerheid' alle verantwoordelijkheid naar
je toe, maar geeft vertrouwen aan collega's,
medewerkers en je team. In deze training
verbeter je je coaching vaardigheden als
(interim) leidinggevende en ontdek je je
eigen coaching stijl, die je daarna op een
natuurlijke manier in je werk kan integreren.
Je krijgt handvatten om effectief te coachen.
Hoe coach ik de ander op eigenaarschap
(commitment en eigen verantwoordelijkheid).
Hoe pak je dat aan, welke vragen stel je?
Je leert gedachten, opvattingen,
overtuigingen en gevoelens “boven water te
krijgen’, die het gedrag aansturen (de
ijsberg).

Je leert beter te observeren. Wat valt je op,
wat neem je waar in een één op één
gesprek. Dit leren zien en terug te koppelen,
is een zeer krachtige interventie in een
coachgesprek.

EN VERDER

2 dagen
max. 12 deelnemers
Competentietraining &
Persoonlijk Leiderschap
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ONDERWERPEN
Jouw vragen over de coachende stijl van leidinggeven;
Balanceren tussen aansturen, motiveren, leidinggeven en coachen;
Zicht op persoonlijke communicatie- en interactiepatronen;
Succesfactoren in coachen: meetlat, eigenaarschap, ijsberg, hier en nu,
situationeel leiderschap;
Coachen van medewerkers/collega's;
Gesprekstechnieken: interventiemodel, drie posities, gouden driehoek.

TRAINER
De visie van van Harte & Lingsma is: Het geloof in menselijk potentieel. Als
mensen echt verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Bewust zijn van hun
goede en minder goede kanten. Van hun mogelijkheden en beperkingen… dan
is er veel mogelijk. Daar geloven we in!
Waarden: Liefde | Lef | Leiderschap | Duurzaamheid | Vakmanschap.
Lees meer op pagina 59
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DE BASIS VAN DEEP

DEMOCRACY
ERICA DETIGER
& RENÉ WINGELAAR
DOEL

Na deze training ben je in
staat het proces van
besluitvorming met toevoegen
van de wijsheid van de
minderheid te begeleiden. Je
herkent sabotagegedrag in
het team en je hebt geoefend
deze om te zetten naar een
positieve bijdrage voor het te
nemen besluit en het
gerealiseerde draagvlak.

DEELNEMER

Je wilt meerderheidsbesluiten
om kunnen zetten naar volledig
draagvlak en consensus. Je ziet
in dat op zo’n moment
weerstand verdwijnt en het
vertrouwen in jou groeit. Je wilt
sabotage in de groep
herkennen en je wilt dit gedrag
omzetten naar een positieve
bijdrage voor het team.

EN VERDER

2 dagen
max. 12 deelnemers
Competentietraining &
Persoonlijk Leiderschap

INHOUD VAN DE TRAINING
Tegenstellingen gebruiken voor het creatieve
proces om een unaniem besluit te kunnen
nemen!
Herken je deze situatie? De meerderheid
besluit, en de minderheid legt zich er
zuchtend en morrend bij neer. Het standpunt
van 51% wordt opgelegd aan een
minderheid van 49%.
We hebben democratisch en in meerderheid
het besluit genomen wordt er dan gezegd.
Consensus is echter ver te zoeken. Duidelijk
zichtbaar aan de non-verbale communicatie
van sommige collega’s en hoorbaar bij het
verlaten van de vergaderruimte en in de
gesprekken bij de koffieautomaat. Bij hen is
er weerstand tegen het genomen besluit, wat
hun gedrag negatief zal beïnvloeden met
uiteindelijk sabotage van het besluit als
gevolg.

Wat zou het waardevol zijn als ook zij achter
het besluit staan doordat er aandacht is
voor echte consensus en zij hun belang en
mening in hebben kunnen brengen en
volledig achter het besluit kunnen staan.
Een utopie? Nee, het is mogelijk als je de
theorie van Deep Democracy toe kunt
passen binnen besluitvormingsprocessen

28

THEORIE DEEP DEMOCRACY
Deep Democracy is een manier van ‘inclusieve besluitvorming’. Door alle
perspectieven te horen en te benutten wordt de wijsheid van de minderheid
meegenomen in het meerderheidsbesluit. De methode zorgt ervoor dat je
sabotagegedrag zoveel als mogelijk uitsluit. De methode is ‘democratisch’, omdat
er door de leider of facilitator geluisterd wordt naar ieders mening en inzicht om
deze vervolgens mee te kunnen nemen in de besluitvorming op een zodanige
wijze dat alle belangen zo goed als mogelijk worden meegewogen.
Je leert het proces van besluitvorming met toevoegen van de wijsheid van de
minderheid te begeleiden. Je herkent sabotagegedrag in het team en je hebt
geoefend deze om te zetten naar een positieve bijdrage voor het te nemen
besluit en het gerealiseerde draagvlak.
Je leert het proces te begeleiden vanuit neutraliteit en je gaat persoonlijke
belangen en rollen scheiden van het proces van besluitvorming.
Je ontvangt voorafgaand aan de training het boek Deep Democracy en enige
opdrachten ter voorbereiding.

TRAINERS
Wat je van Mudita Academie mag verwachten is absoluut commitment voor
jouw ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.
In wat wij noemen een ‘bedrijfskundige context’. Je hebt te maken met een
organisatie waar je werkt of waar je wenst te werken. Vanuit de
bedrijfskunde heeft die organisatie een cultuur en een vorm.
Trainers: Erica Detiger en René Wingelaar
Lees meer op pagina 50 en 56
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VERDIEPING DEEP

DEMOCRACY
ERICA DETIGER
& RENÉ WINGELAAR
DOEL

Na deze training ben je in
staat om de ‘nee’ in het team te
erkennen en om te buigen
naar een ‘ja’ voor het gehele
team. Je hebt daarbij een
neutrale rol als facilitator in
alle facetten van het proces,
waarbij je ook het conflict in de
groep vanuit deze rol weet te
faciliteren.

DEELNEMER

Je wil de neutrale facilitator
kunnen zijn in een Deep
Democracy proces. En je wil
het proces van de
onderstroom toe kunnen
passen, zodat er volledig
draagvlak en consensus
ontstaat voor een besluit. Je
wilt sabotage van besluiten in
de groep (h)erkennen en
ombuigen naar een unaniem
draagvlak in het team.

INHOUD VAN DE TRAINING
Ben jij een meester in het waarnemen van de
‘nee’ in het team? Herken en erken jij de bron
van weerstand in het team, en zou je deze
effectief om willen buigen naar een
welgemeende ‘ja’?
Je leert de ‘nee’ in het team te herkennen en
vooral ook te erkennen. Op welk moment
betekent ‘erkennen’ de overgang naar
werken met de ‘onderstroom’; stap 5 in het
besluitvormingsproces van Deep
Democracy?
Tijdens deze tweedaagse training ga je
ermee oefenen aan de hand van
ingebrachte casuïstiek en casuïstiek die ter
plekke ontstaat.
Je rol als facilitator staat deze tweedaagse
centraal. Zorgen dat je neutraal bent en blijft
in de begeleiding van het proces. Weten wat
jij nodig hebt om neutraal te blijven en daar
ook verder in te ontwikkelen als persoon.
Om kunnen gaan met het conflict zonder dat
het conflict jou raakt en je erbij betrokken
raakt.

EN VERDER

2 dagen
max. 10 deelnemers
Competentietraining &
Persoonlijk Leiderschap
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VERVOLG TRAINING

De ervaringen vanuit de training Deep Democracy, de basis neem je mee naar
deze training, en je hebt inmiddels het boek Deep Democracy gelezen.
Vanaf dat punt werk je aan de verdieping van je mindset voor Deep Democracy
en je oefent een win-win creëren door het conflict en de sabotage in het team op
te lossen en van daaruit de wijsheid van de minderheid toe te voegen aan het
besluit.

Let op! Voor deelname aan deze training heb je reeds de training
Deep Democracy, de basis gevolgd.

TRAINER
Wat je van Mudita Academie mag verwachten is absoluut commitment voor
jouw ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.
In wat wij noemen een ‘bedrijfskundige context’. Je hebt te maken met een
organisatie waar je werkt of waar je wenst te werken. Vanuit de bedrijfskunde
heeft die organisatie een cultuur en een vorm.
Trainers: Erica Detiger en René Wingelaar
Lees meer op pagina 50 en 56
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LEIDINGGEVEN INHOUD VAN DE TRAINING
AAN Mensen en organisaties spreken veel over
VERANDERING dromen (missies), over veranderingen.
TRAINER VAN Iedereen wil graag dat het net iets mooier,
VAN HARTE & LINGSMA leuker, succesvoller wordt. In onze dromen

DOEL

In deze training krijg je inzicht
in het leidinggeven aan
veranderingsprocessen en je
eigen rol daarin. Je leert de
verschillende fasen van
verandering herkennen en
welke interventies wanneer
effectief zijn.
Je leert weerstand ombuigen
in pro-activiteit. Je krijgt
kennis en handvatten die je in
staat stellen om zelf
veranderingsprocessen
succesvol te managen en te
begeleiden.

en fantasie kunnen we het ons goed
verbeelden. Als het erop aankomt om de
veranderingen in de praktijk te brengen,
stuiten we vaak op weerstand.
Weerstand in onszelf en/of van de omgeving.
Mensen willen wel veranderen, maar willen
niet veranderd worden.

In deze training ga je op zoek naar het
inzicht in jouw rol bij het leidinggeven aan
veranderingsprocessen. De verschillende
fases van verandering passeren de revue
en de verschillende mogelijke interventies,
en welke weerstanden zijn er. Kennis en
handvatten die je in staat stellen om zelf
veranderingsprocessen succesvol te
managen en te begeleiden.

DEELNEMER

Voor iedereen die met
veranderingsprocessen te
maken krijgt en/of deze
begeleid of door moet voeren.

EN VERDER

2 dagen
max. 12 deelnemers
Persoonlijk Leiderschap
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ONDERWERPEN
De training begint met een voorbereidingsopdracht waarbij je een aantal
praktijksituaties, waarin verandering centraal stond, gaat opschrijven.
Vervolgens besteden we in de training aandacht aan de rol van
“veranderaar”. Hoe pak jij je rol als veranderaar op? Hoe krijg je jezelf maar
ook anderen zover om mee te bewegen met de verandering? En hoe leid je
een verandering in goede banen?
Interactie en gedrag tussen mensen in organisaties bepalen het succes van
de verandering. Hoe blijf jij staan in de weerstanden en tegenwind die nu
eenmaal bij verandering hoort?
In de training krijg je (meer) inzicht in en oefen je met:
Anderen inspireren zodat ze voor een ‘gezamenlijk doel’ willen gaan, daarbij
door de weerstand (ego, eigen belang) breken en de kracht van samenwerken
ervaren;
Hoe krijg je anderen mee, in beweging? Reflectie op je eigen rol (zelfinzicht);
Leren omgaan met ‘weerstand’ en ‘tegenwind’;
Gekoesterde belemmering, (klagen maar niet willen veranderen), hoe herken je
dat?;
Loslaten van controle en vertrouwen op eigen intuïtie;
Urgentiebesef, is het er en hoe creëer ik dat?;
Leren herkennen van ‘keuzemomenten’ (in een veranderingsproces zijn niet
alle factoren beïnvloedbaar; het is belangrijk te leren herkennen welke
‘keuzemomenten’ er zijn waarin je de koers kunt beïnvloeden).

TRAINER
De visie van van Harte & Lingsma is: Het geloof in menselijk potentieel. Als
mensen echt verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Bewust zijn van hun
goede en minder goede kanten. Van hun mogelijkheden en beperkingen… dan
is er veel mogelijk. Daar geloven we in!
Waarden: Liefde | Lef | Leiderschap | Duurzaamheid | Vakmanschap.
Lees meer op pagina 59
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MASTER INHOUD VAN DE TRAINING
YOUR MIND De training Master Your Mind is een
SHARON BEUDEKER 2-daagse training waarin je beter inzicht

DOEL

Je krijgt inzicht in je eigen
gedragspatronen en welke
patronen je niet meer dienen.
Door je hier bewust van te zijn
creëer je de mogelijkheid om
het anders te doen.
Dit inzicht maakt het mogelijk
om controle los te laten. Er
ontstaat rust en helderheid. Je
krijgt meer contact met je
intuïtie. Dat maakt alles wat je
doet meer spontaan en speels,
dat is persoonlijk leiderschap.

DEELNEMER

Je wilt voorop lopen in de
huidige transitie en wil dat
doen vanuit authenticiteit en
daadkracht. Deze tijd vraagt
namelijk om anders werken,
waar mensen op een
creatieve en flexibele wijze
omgaan met de complexe
dynamiek van deze tijd.

EN VERDER

2 dagen
max. 11 deelnemers
Persoonlijk Leiderschap

9,5
2018

krijgt in je aannames en patronen die je
creativiteit en groei belemmeren. Ruis,
vernauwing en belemmerende patronen
zowel in het dagelijks leven als op je werk
worden inzichtelijk. Je krijgt helder voor ogen
welke kwaliteiten hier tegenover staan.
Je gaat doorzien hoe alles met elkaar
samenhangt.
Door dit bewustzijn creëer je de mogelijkheid
om dit te veranderen en kun je kiezen om het
anders te doen. Ook hoe je dit kunt
integreren in de dagelijkse praktijk.
De basis is dat je eerst ‘van buiten naar
binnen’ keert. Om te zien wat het leven of het
werk je leert. Wat zijn mijn patronen, waar
schuurt het, waar heb ik last van.
Wat belemmert mij om al mijn kwaliteiten in
te zetten, waarom kan ik in specifieke
situaties niet bij mezelf blijven.
Vervolgens kijk je ‘binnen’ om beter inzicht te
krijgen in je patronen en datgeen wat jou
belemmert. Hier besteden we ruimschoots
tijd aan, zodat je goed in kaart kunt brengen
hoe je persoonlijkheid is opgebouwd. Met de
opgedane kennis en inzichten ga je (ook met
elkaar) aan de slag hoe je dit kunt integreren
in het dagelijkse leven en op je werk.
Daarmee keer je dus weer naar ‘buiten’.
Je krijgt geen concepten, kaders of
competenties aangereikt: kennis is
gewoonweg niet langer voldoende om
voorop te kunnen lopen.
34

VERVOLG TRAINING

Het draait om wijsheid, die van binnenuit ontstaat. Daarvoor is het noodzakelijk
inzicht in je patronen te hebben, waardoor je je niet langer laat leiden door
onbewuste verlangens. Interne ruis verdwijnt. Je raakt verbonden met het geheel
waar je onderdeel van bent, zodat je intuïtief kunt handelen. Dat leidt tot
authentiek persoonlijk leiderschap
Kun je onderstaande vragen met JA beantwoorden dan is de training Master
Your Mind echt iets voor jou:
Ben je bereidt om uit je comfortzone te gaan?
Ben je bereidt om naar de stretchzone te gaan waar zingeving en groeiplaats
vindt?
Ben je bereidt om voorbij je eigen weerstand te gaan.
Ben je er klaar voor om echt open en kwetsbaar te zijn en te weten; je weet
niet, waarvan je niet weet dat je het niet weet…?
Ben je bereidt om jezelf mee te nemen en te laten zien wat er echt in je is?
Ben je bereidt tot overgave aan het proces wat we als individu en als groep
doormaken, zonder dat de uitkomst bekend is. 1 ding weet je wel, je wordt
daar geraakt wat nu van belang is.

TRAINER
Sharon Beudeker heeft een ruime ervaring in het bedrijfsleven in (senior)
management, vanuit haar rol als registeraccountant. Hier heeft zij haar passie
voor coaching ontdekt en ontwikkeld.
Tegelijkertijd is het werk een mooi speelveld om zelf te ervaren waar je mee te
maken krijgt en welke weerstanden je ervaart en belangrijker nog, hoe dat
voelt.
35
Lees meer op pagina 58

MINDFULLNESS INHOUD VAN DE TRAINING
@WORK Mindfulness is het vermogen zoveel mogelijk
TRAINER VAN in het hier en nu te zijn, zonder dat je een
VAN HARTE & LINGSMA oordeel hebt over wat in het huidige moment

DOEL

Je wilt je bewustzijn vergroten.
Je leert jezelf als het ware beter
kennen. Je ontdekt welke
(stressvolle) gedachten je hebt,
welke emoties een rolspelen en
hoe deze je dagelijks handelen
beïnvloeden.
Je leert beter te luisteren naar
fysieke signalen en je grenzen
te respecteren.

DEELNEMER

gebeurt. Het is dus een open, nieuwsgierige
levenshouding. Daarnaast wordt de term
‘mindfulness’ gebruikt voor een bepaalde
techniek; zoals onder andere oefeningen om
je aandacht te leren richten.
Tijdens deze training leer je meditatie- en
aandachtoefeningen die je helpen bij het
vergroten van je bewustzijn. Je kunt ze
vervolgens thuis en op je werk toepassen.
De oefeningen helpen je te reageren vanuit
een keuze en niet vanuit automatismen.

Kun jij je aandacht volledig
richten op dat waar je hier en
nu mee bezig bent? Hoe vaak
ben je met je gedachten niet bij
iets anders dan waar je feitelijk
aan werkt? Of ben je in je hoofd
meer bezig met oordelen over
je gesprekspartner dan dat je
echt naar hem luistert?
Als deelnemer ben je bereid
aandacht te richten, niet te
oordelen, in het hier en nu te
zijn en te accepteren.

EN VERDER

2 dagen
max. 12 deelnemers
Persoonlijk Leiderschap

8.5
2018
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ONDERWERPEN
Je werkt met meer focus aan je opdracht of taak;
Je maakt bewustere en daardoor effectievere keuzes;
Je onderzoekt bewust de oorzaken van problemen voordat je ze oplost;
Je kunt beter luisteren waardoor de communicatie met anderen prettiger
verloopt;
Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen;
Je kunt beter met stress omgaan;
Je hebt zicht op je gedachten en emoties, waardoor ze niet met je ‘aan de
haal’ gaan.
Je impact, veranderkracht en creativiteit nemen toe. Door de training
Mindfulness@Work word je je eerst bewust van waar je aandacht naartoe gaat
(gedachten, emoties, lichamelijke signalen). Vervolgens leer je je aandacht te
verleggen naar waar jij hem wilt hebben (werk, taak, gesprek). Je zult hierdoor
meer rust en stevigheid ervaren en je werkt effectiever.

TRAINER
De visie van van Harte & Lingsma is: Het geloof in menselijk potentieel. Als
mensen echt verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Bewust zijn van hun
goede en minder goede kanten. Van hun mogelijkheden en beperkingen… dan
is er veel mogelijk. Daar geloven we in!
Waarden: Liefde | Lef | Leiderschap | Duurzaamheid | Vakmanschap.
Lees meer op pagina 59
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NON VIOLENT INHOUD VAN DE TRAINING
COMMUNICATION De oplossing van conflicten tussen mensen
TRAINER VAN JOE zit hem er niet in om te blijven praten/ruziën
Verbindende communicatie

DOEL

Je gaat leren hoe ons brein
werkt in onderlinge
communicatie. In 4 stappen
wordt jou geleerd om over te
gaan van oordelend
communiceren naar Meta
communicatie. Je leert de 4
stappen in te zetten in jouw
relatie met anderen. Van
(ver)oordelen naar praten over
wat je echt wil, of invoelen wat
de ander echt wil.

DEELNEMER

Voor iedereen die beter wil
worden in het communiceren
met anderen en zich
herkennen in de vragen
hiernaast....

EN VERDER

2 dagen
max. 16 deelnemers
Persoonlijk Leiderschap

over de inhoud/oordelen, maar door zgn
meta communicatie. Wat zit er achter de
inhoud/oordelen aan onvervulde behoefte
en gevoelens.
We zijn allemaal alleen maar bezig in ons
leven om onze behoeften te vervullen. Daar
gebruiken we allerlei strategieën voor, soms
meegenomen uit onze jeugd, soms later
ontwikkeld. Maar we zijn niet allemaal in
staat om onze eigen behoeften te (er)kennen,
of die van een ander te zien. We gaan dan
vervolgens heftig reageren op de strategie
van de ander, of de schuld/oplossing geheel
bij de ander neerleggen.
Herken jij de volgende uitdagingen?
Ik zie spanning in mijn team;
Hoe los ik dat op?
Zelf vind ik het lastig om steeds maar
weer anderen te corrigeren;
Hoe weet ik nu wat mijn collega of partner
echt wil;
Er zijn een paar collega’s waar ik me suf
aan erger;
Ik voel me niet gewaardeerd voor al het
werk dat ik doe;
Het moet echt anders voor mij, maar hoe
doe ik dat.
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ONDERWERPEN
Horen: en dan in de zin van gehoord worden, dat men jouw behoefte aanvoelt;
Behoeften; we gaan werken met jouw behoeften, de vervulde en onvervulde;
Gevoelens: iedereen heeft ze, prettige gevoelens als ze bevredigd zijn en als
gevoelens niet prettig zijn dan zit er een onvervulde behoefte achter die
ingevuld wil worden;
De relatie met de ander. De relatie met de ander wordt in eerste instantie
gevoeld en pas later door middel van gedachtes beoordeeld. En onder elk
negatief oordeel zit een onvervulde behoefte. Dat betekent dat het oordelen
over een ander eigenlijk over jezelf gaat.
Het proces om tot Geweldloze Communicatie te komen.
Aan het proces zal veel aandacht worden besteed, zodat je het zelf in jouw
eigen leven, jouw team of relatie gaat helpen.
Theorie en praktijk worden gedurende de workshop steeds aan elkaar getoetst.
Het is vooral veel oefenen via een logisch stappenplan naast adequate
ondersteunende theorie. Neem vooral jouw eigen casussen en vraagstukken
mee. Je wordt dan inhoudelijk gecoacht.

TRAINER
Deze training wordt gegeven door JOE-trainer Arend Rietschoten.
Arend geeft alle trainingen en ontwikkelprogramma’s rondom non violent
communication, mede gebaseerd op de inzichten van Levine en Rosenberg,
waar hij 25 jaar geleden in de USA, persoonlijk door opgeleid is.

Lees meer op pagina 54
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NLP
ROBIN STEVENS

DOEL

Dag 1. Inzicht krijgen in jezelf
op het niveau van gedachten,
emoties en mentale projecties
over het verleden en de
toekomst. Grip op gedachten en
emoties krijgen zodat je leert
denken wat je wilt denken
en voelt wat je wilt voelen.
Dag 2. Leren hoe je door
slimme taalpatronen,
lichaamstaal en stemgebruik
andere mensen beter kan
begrijpen en overtuigen

DEELNEMER

Je bent op zoek bent naar een
stuk persoonlijke ontwikkeling
in je communicatie met jezelf
en je communicatie met andere
mensen.
Geschikt als introductie in NLP,
of als opfristraining wanneer
je al een NLP-training hebt
gevolgd.

INHOUD VAN DE TRAINING
NLP is een methodiek voor krachtige
persoonlijke ontwikkeling en effectieve
communicatie.
NLP ontstond in de jaren 70 aan de
Universiteit van California. Hoogleraar
linguïstiek John Grinder en student
computerwetenschappen Richard Bandler
onderzochten de processen van
communicatie en verandering. Ze kwamen
tot de conclusie dat het communicatieproces
tussen mensen gebaseerd is op
neuropsychologie, cybergenetica en taal.
Bovendien ontdekten ze dat dit proces
bovendien te beïnvloeden is.
Daarom gaven ze het de naam Neuro
Linguïstisch Programmeren (NLP). NLP kun je
grofweg verdelen in twee hoofdonderdelen:
communicatie met jezelf en communicatie
met de ander. Tijdens deze tweedaagse
training wordt stilgestaan bij beide.

Dag 1 De communicatie met jezelf
Dat wil zeggen: alles wat je denkt, voelt en je
je inbeeldt. Heel veel mensen maken zichzelf
het leven lastig omdat ze niet handig
omgaan met gedachten of emoties. De reden
hiervoor is simpel: we hebben in onze
opvoeding gewoonweg niet geleerd hoe we
om moeten gaan. Vaak leren we
EN VERDER.. hiermee
onbewust
van onze ouders hoe we omgaan
2 dagen
max. 15 deelnemers met gedachten en emoties en zo worden we
Persoonlijk Leiderschap eigenlijk kleine kopietjes van hen.
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VERVOLG TRAINING
We hebben vaak het gevoel dat onze gedachten en emoties ons overkomen en
genetisch bepaald zijn dan dat we denken dat we er invloed op kunnen
uitoefenen. Door het toepassen van NLP-technieken kun je je gedachten positief
beïnvloeden en kun je leren om je emoties meer te sturen. Wanneer je dit goed
onder de knie hebt, heb je meer controle over je gedachten en je gevoelens en
dus meer grip op je leven.
Dag 2 De communicatie met anderen
We communiceren met anderen via gesproken of geschreven taal,
lichaamstaal en stemgebruik. Voor veel mensen is taalgebruik, lichaamstaal en
stemgebruik iets volledig onbewusts. Door NLP leer je je bewust te worden van
hoe je praat, wat je eigenlijk zegt met je woorden en welke non-verbale
boodschappen je geeft. Vervolgens leer je hoe je deze communicatie naar een
hoger niveau kunt tillen. Door beter gebruik te maken van je stem, je
lichaamstaal en het aanleren van slimme taalpatronen kun je andere mensen
beter overtuigen, positief beïnvloeden en aansturen. Daarnaast leer je om
andere mensen beter te begrijpen door lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en
stemgebruik te ‘lezen’ en de juiste vragen te stellen.

TRAINER
Robin Stevens (1983) is trainer, coach en auteur van de bestseller:
“De kracht van NLP in persoonlijke ontwikkeling”.
Slimme technieken en inzichten voor een opvallend gelukkig leven.
Robin onderzocht de beste methodes om een opvallend gelukkig leven voor
jezelf te creëren. Hij leerde NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), van een
van de grondleggers in de USA, studeerde psychologie en leerde exact wat
werkt om een opvallend gelukkig leven voor jezelf te creëren.
41
Lees meer op pagina 57

ONDERHANDELEN INHOUD VAN DE TRAINING
& OVERTUIGEN Vind jij het lastig om met harde

TRAINER VAN JOE
DOEL

Na deze training ben je beter
in staat om jouw
onderhandelstrategie te
bepalen op basis van jouw
talenten. Je bent jezelf bewust
van jouw overtuigingskracht
en kun je dit in de
onderhandelingen en andere
situaties toepassen. Je wordt
een slimmere overtuigende
onderhandelaar binnen en
buiten jouw organisatie.

DEELNEMER

Bij voorkeur heb je
deelgenomen aan de IK BV. Je
wilt je
onderhandelingstechniek en
overtuigingskracht verbeteren
en jouw
onderhandelingsstrategie
leren bepalen, ook als je
minder aanleg hebt om deze
competentie te ontwikkelen.

EN VERDER

2 dagen
max. 12 deelnemers
TMA-Competentietraining

onderhandelaars om te gaan? Heb je er
moeite mee om anderen te overtuigen van
jouw standpunten in de onderhandelingen?
Ga je soms te veel mee met de ander omdat
je zijn standpunt ook begrijpt? Vind je het
lastig om een juiste balans te vinden tussen
toegeven op de relatie en hard zijn op de
inhoud?
In deze tweedaagse training leer je om door
middel van de 6 beïnvloedingstechnieken
(Cialdini) anderen voor jouw standpunten te
winnen en vooraf in te spelen op te
verwachten bezwaren. Je leert en gaat
oefenen met diverse
onderhandelingstechnieken waarna je
adequaat kan reageren op de soms slinkse
technieken van jouw onderhandelpartner.
Tijdens deze training krijg je naast een stuk
theorie vooral veel gelegenheid om te
oefenen met uitdagende casussen. Daarbij
maak je zoveel mogelijk gebruik van die
technieken die het beste passen bij jouw
talenten. Waar liggen jouw uitdagingen bij
onderhandelen met overtuigingskracht.
Je gaat werken aan jouw onderhandelcasus
maar ook argumenteren en debatteren in
een spannend en heftig “Lagerhuis”.
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VERVOLG TRAINING
Deze tweedaagse is een slimme samenvoeging van de twee oorspronkelijk
1-daagse trainingen Overtuigingskracht en Onderhandelen. Door de mooie
complementariteit van beide trainingen zijn ze samengevoegd tot een mooie
tweedaagse; slim, leuk en praktisch.

ONDERWERPEN

Jouw Talenten in relatie tot onderhandelen en overtuigingskracht;
Inzicht in valkuilen en kansen;
Onderhandeltechnieken, van salami tot deurklink;
Welk type onderhandelaar ben jij.
Stappen van beïnvloeding (Cialdini);
Debatteren.

TRAINER
In de visie van JOE functioneren mensen het best, leren het snelst, komen zelf
in actie en zijn het meest betrokken als ze werk en/of activiteiten doen die in
dezelfde richting gaan als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en
competenties.
Kernwaarden: Verbinding – Passie | Delen – Wederkerigheid |
Vrijheid – Onafhankelijkheid | Humor – Plezier | In beweging – Leren
Lees meer op pagina 54
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IK B.V. INHOUD VAN DE TRAINING

JUDITH PEPERKAMP
& RICHARD HENDERIKS
DOEL

Na deze training ben je
helemaal vertrouwd met de
jouw TMA. Je leert gemakkelijk
spreken over je drijfveren en
talenten en je kunt aangeven
waar je wel en waar je niet van
bent. Tot slot maak je een
brochure van IK B.V. die in een
oogopslag weergeeft waar jij
voor ingezet kunt worden.

De ideale start van je membership!
Tijdens deze training ga je aan de slag met
je eigen TMA. Je krijgt inzicht in jouw
drijfveren en talenten.
Welke valkuilen horen daarbij en wat
betekent dat voor jou.
Welke talenten en competenties wil je graag
inzetten en welke vooral ook niet. Maak je
eigen propositie en presenteer jouw IK BV
aan de andere deelnemers.

DEELNEMER

Na jouw persoonlijke TMAgesprek volg je IK BV om meer
vertrouwd te raken met het
inzetten van jouw TMA. Dit is
idealiter de eerste training die
je in het Member Development
programma volgt.
Elke deelnemer neemt zijn
TMA-scan mee.

EN VERDER

1 dag
max. 8 deelnemers
TMA-Competentietraining
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ONDERWERPEN
Het eigen maken van de TMA-scan en het competentiepaspoort;
Ervaren en delen van jouw talenten en ontwikkelbare competenties;
Performance matrix, voor welke competenties kom jij je bed uit? en welke
competenties passen minder goed bij je;
Waar moeten we jou voor vragen en wat is jouw no go area;
IK B.V.
Deelnemers geven de volgende feedback op de dag:
“ Leuk verrassend”
“Inspirerend en vandaag weer een stap gezet”
“De tijd vliegt”
“Nu nog in de praktijk”

TRAINER
Wij geloven in de creërende kracht van verbindende professionals die in
zichzelf en in anderen investeren. Zij realiseren meer impact, meer
toegevoegde waarde en ervaren meer plezier. Zij zijn succesvoller.
Onze kernwaarden: INSPIRE | SHARE | ASPIRE
ofwel Leren, Grenzen verleggen en Veranderen.
Trainers ISA Group: Richard Henderiks en Judith Peperkamp
Lees meer op pagina 51
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INDIVIDUELE INHOUD VAN DE TRAINING
COACHING Hoe voelt het om in je kracht te staan? Om je

ERICA DETIGER
& RENÉ WINGELAAR

DOEL

Als je op individueel niveau
extra verdieping zoekt op voor
jou en jouw (persoonlijke en
professionele) ontwikkeling
belangrijke thema’s dan is
coaching wat voor jou.

krachtig te voelen? Je altijd zoveel als
mogelijk kunt en mag doen waar jij echt goed
in bent?

Retorische vragen natuurlijk. Iedereen vindt
het fijn waardering te ontvangen van
collega's en ook complimenten te geven
omdat je de kwaliteiten van de ander kunt
waarderen. Iedereen geniet van het
werkelijk inzetten van al je talent.
Coaching in het kort:

DEELNEMER

Wens jij ook je talenten meer
optimaal in te kunnen zetten?
Wens jij meer compassie te
kunnen ervaren bij je werk en
je work-life balance? Kies dan
voor een traject van
Individuele Coaching.

EN VERDER

Heldere intake, waarna jij beslist of je
door gaat met jouw coaching traject.
Tijdens de intake formuleer je de
coaching doelen;
Opstellen van het persoonlijke Insights
Discovery profiel;
Vijf inhoudelijke sessies op basis van je
coaching doelen en je Insights Discovery
profiel;
Gezamenlijk met de coach bepaal je de
frequentie en de plek van de gesprekken
(binnen of buiten, zitten of wandelen).

Coaching vindt plaats op
individuele basis
5 individuele gesprekken
en intake
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VERVOLG TRAINING
Wat mag je verwachten:
Je kijkt als eerste naar je huidige situatie; wat zijn je kwaliteiten en talenten aan
de ene kant en waar loop je tegenaan. Wat zijn dus je belemmeringen? Welke
kleuren van jezelf laat je niet zien. Het persoonlijke Insights Discovery profiel
ondersteunt daarbij in het benoemen van jouw specifieke kwaliteiten en de
daarbij mogelijk behorende valkuilen. Wat helpt jou in de samenwerking en wat
juist niet. Op welke wijze presteer jij het beste. Vervolgens ga je samen met je
coach de gewenste situatie bepalen, zowel voor je privéleven als voor je werk.
Het geven van invulling aan de kloof tussen de huidige situatie en de gewenste
situatie is het centrale doel van het coaching traject. Je gaat op pad in verdere
ontwikkeling van je persoonlijke effectiviteit, waarbij je coach op de juiste
momenten de juiste vraag stelt. Zo ontwikkel je inzicht in je eigen functioneren en
word je geïnspireerd om je vrij te bewegen richting de gewenste situatie.

TRAINER EN INVESTERING
Je kunt deelnemen aan het individuele coaching traject door alle 4 jouw
MD-dagen in te leveren. Ook kun je deelnemen naast je MD-dagen voor
een meerprijs van € 1.300 (excl. btw inclusief Insightsprofiel).
Je hebt keuze uit de coaches Erica Detiger of René Wingelaar.

Lees meer op pagina 50 en 56
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MASTERCLASS INHOUD VAN DE TRAINING
LEADERSHIP Een uitgelezen kans voor een unieke
ADVANCED masterclass op een bijzondere plek in de

ERICA DETIGER
& RENÉ WINGELAAR
DOEL

Leer en ervaar wat je kunt
doen om de volgende
transformatie in te zetten en
daarmee een effectiever en
succesvoller persoon te zijn.
Vanuit je eigen persoonlijke
waardes en principes, je eigen
talenten en persoonlijke stijl
werk je aan je rol als
professional.

DEELNEMER

Je bent een ervaren senior
professional. Je hebt een
breed scala aan geslaagde
projecten achter de rug, en
ruime werkervaring. Jouw
leiderschapskwaliteiten heb je
scherp in beeld maar je bent
altijd op zoek naar een
volgende versnelling en
transitie.

EN VERDER

5 dagen
max 8 deelnemers
Persoonlijk Leiderschap.
18 - 22 september 2019 Oostenrijk

Alpen in Oostenrijk.

Tijdens deze masterclass beleef je een
bijzondere leiderschapservaring in de
bergen. Je verlegt grenzen en gaat
uitdagingen aan. Je leert op welke wijze jij
effectiever af kunt stemmen met de mensen
om je heen vanuit wie jij bent. Het resultaat is
meer succes en plezier in wat je aanpakt.
Je neemt deel aan een executive 4-daags
programma van woensdagavond tot
zondagmiddag. Durf jij tijdens dit weekend
verder te kijken dan de gebruikelijke spiegel?
Durf jij je talenten en drijfveren op een
andere wijze in te zetten en opnieuw te
omarmen? Dan mag je deze masterclass niet
missen!
Ontdek in de prachtige omgeving van
Gargellen deze bijzondere
leiderschapservaring en laat je heerlijk
culinair verwennen en verrassen gedurende
deze inspirerende dagen.
Voor meer informatie bekijk onze speciale
brochure over deze geweldige masterclass.

Deze training is tevens opengesteld
voor niet-members. Een uitgebreide
brochure van deze masterclass is
beschikbaar bij ISA GROUP.
48

INVESTERING
ISA GROUP en Mudita Academie hebben het genoegen je deze masterclass aan
te bieden voor € 2.495,- (excl. btw).
Bovenop jouw deelname aan de masterclass ontvang je een persoonlijke intake,
jouw Insights Discovery profiel en het boek De Corporate Tribe. In maart 2020
organiseren we een afsluitende bijeenkomst waarbij je jouw ontwikkelingen in
leiderschap verder uitstippelt richting toekomst.
In de deelnameprijs zijn de volledige reis- en verblijfkosten inbegrepen.
Members kunnen onder inruil van MD-dagen een korting op dit bedrag verkrijgen
van € 450,- of € 900,- voor respectievelijk 2 of 4 in te ruilen MD dagen.
De masterclass vindt op 18 - 22 september plaats in Oostenrijk.

TRAINERS
De masterclass wordt verzorgd door ISA GROUP en Mudita Academie.

Lees meer op pagina 50, 51 en 56
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ERICA DETIGER
Erica is met mensen op en onderweg, in hun
werk en binnen hun bedrijf, in teams, in
opleiding en ontwikkeling. De wegen die
mensen gaan zijn soms recht soms vol
omwegen en af en toe zelfs grillig.

TRAINING

DEEP DEMOCRACY, DE BASIS
DEEP DEMOCRACY, VERDIEPING
COACHING
MASTERCLASS OOSTENRIJK

Maar 1 ding is duidelijk, de paden zijn uniek
altijd bijzonder en zeer de moeite waard om
te ontdekken. Voor alles wat te maken heeft
met een stuk persoonlijke groei en
ontwikkeling doet zij haar rugzak op en
neemt haar wandelstokken ter hand voor een
korte of langere gezamenlijk tocht.
Zij heeft een onderwijskundige en
psychologische achtergrond, is pelgrim,
moeder en creator binnen haar gezin,
gastvrouw hoog in de bergen en een zeer
aardse yogateacher.

MUDITA ACADEMIE

Het gevoel van vreugde en
geluk dat een mens ervaart
wanneer het een ander goed
gaat. Daar waar blijheid en
compassie samenkomen en
mensen zich ontwikkelen.
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ISA GROUP
Wij geloven in de creërende kracht van
verbindende professionals die in zichzelf en
in anderen investeren. Zij realiseren meer
impact, meer toegevoegde waarde en
ervaren meer plezier. Zij zijn succesvoller.

TRAINING

IK B.V.
MASTERCLASS OOSTENRIJK

ISA GROUP ontwikkelt, ondersteunt en
ontzorgt deze organisaties en professionals
op management, senior staff, directie en
toezichthoudend niveau en in de volle
breedte van organisaties, met een
specialisatie op de bedrijfsvoeringdiscplines.
Wij verlenen Interim- & Projectmanagement
en Recruitment & Sourcing Advice diensten
aan opdrachtgevers waar wij impact kunnen
hebben. Wij zitten aan tafel bij de beslissers.
Verder organiseren wij Community &
Academy, Talentmanagement, Teamontwikkeling en Reflectie activiteiten en
trainingen. Tot slot zijn wij actief als business
consultant op het gebied van transaction
services

ISA staat dan ook voor:
INSPIRE – SHARE – ASPIRE

Door te leren, grenzen te verleggen en te
veranderen maken wij het verschil.

Wij staan bekend als het “Leukste Finance
Netwerk van Nederland”. We zijn in 2017
bovendien verkozen tot beste ZZP
bemiddelaar van Nederland.
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JEROEN BLIJSIE
Jeroen is oprichter van The Visual
Connection, trainer, visueel facilitator en
auteur van het boek Hartelijk Gefaciliteerd.
Hij werkt met zijn klanten middels meetings
aan vraagstukken rondom samenwerking,
veranderen en strategie.
In zijn werk als trainer en facilitator vormen
het strategisch denken en het visueel werken
een twee-eenheid.

TRAINING

MEETINGS BEGELEIDEN
VISUEEL COMMUNICEREN
VISUELE WERKVORMEN

Na zijn studie Bedrijfskunde volgde hij
diverse opleidingen op het gebied van
faciliteren, groepsdynamica,
procesverbetering (Lean Green Belt),
verandermanagement en graphic
facilitation. Hij is Certified Professional
Facilitator (International Association of
Facilitators).
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JOCELYN REBBENS
Drs. Jocelyn Rebbens (1972) is afgestudeerd
als Economisch Psycholoog aan de UvT en
richtte in 2007 ReBBels [branding ambition!]
op.

TRAINING

PERSONAL BRANDING
MEER IMPACT! DOOR
FRAMING

Zij heeft als consultant/trainer 20 jaar
ervaring in de marketingcommunicatie,
management development trajecten en
incompany trainingsprogramma’s. Bij mooie
bureaus, voor zowel nationale als
internationale organisaties. Haar passie is
merken en mensen met elkaar te verbinden,
zodat zij elkaar versterken. Dat maakt dat zij
de verantwoordelijkheid legt bij zowel de
organisatie waarin een professional
werkzaam is als bij de persoon in kwestie ten
aanzien van zijn persoonlijke bijdrage.
Haar werkstijl is no-nonsense, open, actief
en betrokken.

Jocelyn werkt met veel plezier voor o.a.
mooie opdrachtgevers als NIMA,
Vakmedianet, Wolters Kluwer, VENTURN,
Van Kleef Instituut en diverse
overheidsinstanties. Daarnaast is Jocelyn
vaste auteur voor een aantal vakbladen met
publicaties over: personal branding,
ondernemersadvies en duurzame
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. In
december 2015 verscheen haar paperback
Personal Branding (Vakmedianet).
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JOE
Harry is de bedenker en oprichter van JOE
Hij is eindverantwoordelijk voor alle
onderdelen en richt zich specifiek op de
JOEniversity en de grotere relaties van JOE.

JOUW ONTWIKKELING EERST

TRAINING

HET POLITIEKE SPEL
MORALITEIT EN GRENZEN
NETWERKEN
TALENT AAN ZET
NON VIOLENT
COMMUNICATION
ONDERHANDELEN &
OVERTUIGEN

HET MOTTO VAN JOE:
Ieder mens is een mooi mens
met zijn eigen unieke drijfveren
en talenten.
Richt je nu vooral op waar je
goed in bent of kunt worden in
plaats van maar duwen op
waar je talenten niet liggen.

Van oorsprong is hij bedrijfseconoom en
heeft als zodanig zijn sporen verdiend in het
bankvak. Daar kwam hij er achter dat zijn
passie vooral ligt in het helpen van mensen
hun dromen waar te maken. Deze passie
bracht hem er toe om in 1997 een bedrijf te
starten in bedrijfsfinanciering en
risicodragend kapitaal. Geld bij goede
ideeën brengen.
Om alle kennis, ervaring en passie te kunnen
delen is Harry het trainersvak ingegaan.
Mensen trainen en coachen in management
en sales. Gedrag en waarom doen mensen
wat ze doen blijft hierbij de rode draad. Je
eigen verhaal vertellen en laten zien uit
eigen ervaring, dat je alles kunt bereiken,
wanneer je werkt vanuit waar jij goed in bent
of kunt worden.
De TMA methode is de kroon op het werk,
waardoor Harry in 2011 heeft besloten zich
vooral te richten op de talenten en
ontwikkelbare competenties van mensen.
Jou helpen jouw dromen waar te maken.
Via JOE zetten wij onder andere de volgende
trainers in:
Alexander van Setten, Frank de Klerk,
Paul Janmaat, Watze Bakker en Arend van
Rietschoten
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JOHAN VAN DELDEN
Johan van Delden kwam in 2006 met
Agile/Scrum in aanraking en raakte direct
met het virus besmet. Het is zijn passie en
ambitie om organisaties te helpen met het
realiseren van hun projectdoelstellingen.

TRAINING

Agile / Srum

Het toepassen van Agile/ Scrum als
projectmethodiek sluit daar naadloos op
aan vanwege de resultaatgerichtheid en
samenwerking. Johan heeft vele projecten
gedaan en heeft helaas veel mis zien gaan.
Maar hij heeft ook de effecten van
Agile/Scrum ervaren op het projectresultaat
en hoe motiverend het voor projectleden is
om te scrummen. Dat heeft zijn
enthousiasme voor de methodiek alleen
maar versterkt.
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RENÉ WINGELAAR
René zijn wens is om mensen hun talenten
(beter) te laten ontdekken en deze helder uit
te dragen. Wat zorgt dat jij blij en gelukkig
bent?

TRAINING

DEEP DEMOCRACY, DE BASIS
DEEP DEMOCRACY, VERDIEPING
COACHING
MASTERCLASS

Hij wil er graag met je naar kijken en je
handvatten geven om in te laten zien hoe je
dat aan zou kunnen pakken. En daarna ook
te doen! Zijn uitgangspunt is de kansenkant
van mensen en organisaties, wat zorgt voor
energieke en talentvolle mensen. In zijn
levenshouding wil hij daarin ook een
voorbeeld zijn.
Hij werkt en denkt op strategisch, tactisch en
operationeel niveau vanuit een
bedrijfskundige context. Na een financieel
economische carrière is hij zich gaan richten
op mensen en de grote diversiteit aan
organisaties waar zij werken.

MUDITA ACADEMIE

Het gevoel van vreugde en
geluk dat een mens ervaart
wanneer het een ander goed
gaat. Daar waar blijheid en
compassie samenkomen en
mensen zich ontwikkelen.
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ROBIN STEVENS
Robin Stevens (1983) is trainer, coach en
auteur van de bestseller: “De kracht van NLP
in persoonlijke ontwikkeling”. Slimme
technieken en inzichten voor een opvallend
gelukkig leven.

TRAINING

NLP

Sinds begin 2000 onderzocht Robin de beste
methodes om een opvallend gelukkig leven
voor jezelf te creëren. Hij leerde NLP (Neuro
Linguïstisch Programmeren), van een van de
grondleggers in de USA, studeerde
psychologie en leerde exact wat werkt om
een opvallend gelukkig leven voor jezelf te
creëren.
Vanuit deze ervaring geeft hij sinds 2007
trainingen in persoonlijke ontwikkeling.
Robin Stevens werkt als In-Company trainer
voor het bedrijfsleven en de overheid. In de
afgelopen jaren mocht hij werken voor top
500 bedrijven zoals ABN-AMRO, Rabobank,
Philips, Diverse gemeentes,
overheidsinstellingen en het MKB.
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SHARON BEUDEKER
Ik heb een ruime ervaring in het
bedrijfsleven in (senior) management, vanuit
mijn rol als registeraccountant. Hier heb ik
mijn passie voor coaching ontdekt en
ontwikkeld. Tegelijkertijd is het werk een
mooi speelveld om zelf te ervaren waar je
mee te maken krijgt en welke weerstanden je
ervaart en belangrijker nog, hoe dat voelt.

TRAINING

MASTER YOUR MIND

Mijn coaching en training is gericht op
toepasbaarheid in je
leven, dus ook in je werk. Ik werk met
mildheid aan serieuze thema’s en zoek de
diepte hierin op. Ik heb zelf vele relevante
trainingen en opleidingen gevolgd en blijf
me constant bijscholen in het vak van
coaching en mijn eigen persoonlijke
ontwikkeling. Mijn aanpak is onder andere
gebaseerd op NLP, Systemisch Werken,
video-analyse gebaseerd op onbewust
aangestuurd gedrag, Padwerk, CLI, Byron
Katie, etc.
Ik luister intuïtief en de wijze waarop ik werk
is mede het resultaat van mijn eigen innerlijk
werk en de diepte van mijn eigen
persoonlijke ontwikkelprocessen. De
omstandigheden bepalen wat bij mij van
binnenuit naar voren komt, wat nu nodig is in
het proces.

Vertrouwen is hierbij ‘key’, zonder
vertrouwen is er geen overgave. En zonder
overgave kun je niet de meester worden van
je eigen leven.
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VAN HARTE & LINGSMA
Visie: Het geloof in menselijk potentieel. Als
mensen echt verantwoordelijkheid nemen
voor zichzelf. Bewust zijn van hun goede en
minder goede kanten. Van hun
mogelijkheden en beperkingen… dan is er
veel mogelijk. Daar geloven we in!

TRAINING

COACHEND LEIDINGGEVEN
LEIDINGGEVEN AAN
VERANDERING
MINDFULLNESS @WORK

Missie: Het vergroten van het eigen
vermogen van mensen en organisaties. We
helpen mensen zelf antwoorden te vinden in
een steeds complexer wordende omgeving.
Zodat ze, te midden van vele belangen, zicht
houden op hun eigenbelang. We leren
mensen de kennis en vaardigheden die ze
nodig hebben. En vooral hoe die op een
authentieke manier toe te passen. Dat is voor
iedereen anders, daarom werken we
persoonsgericht. Dat vergroot je eigen
vermogen en je eigen waarde. Iemand die
weet wat hij waard is, is meer waard voor de
organisatie. Dat brengt de juiste mensen op
de juiste plek. Dan wordt kennis, denkkracht
en creativiteit beter benut. Dat geeft
voldoening voor medewerkers en dat
vergroot het eigen vermogen van de
organisatie. Want het kapitaal van de
organisatie dat zijn we zelf, samen met al
onze collega’s.
Waarden: Liefde, Lef, Leiderschap,
Duurzaamheid, Vakmanschap.
Trainers o.v.v. beschikbaarheid:
Caroline van Lankveld, Jet Holshuijsen,
Jacquelijne Constant, Myriam Emmen en
Vivian Bastiaensen.
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