De training Krachtig communiceren
Tijdens deze teambuilding van 2 dagdelen verdiepen de deelnemers zich in:
Dagdeel 1. Talent in de tent
Tijdens dit eerste dagdeel zetten we een creatief denkproces in gang. Deelnemers doen mee met
oefeningen over thema’s als afstemmen, complimenten, talent en mindsets. Dankzij de diverse
werkvormen (‘peptalk, story cubes, complimentenkaarten en mindmaps’) is deze training energiek
en uitdagend. De bijpassende filmpjes maken de training meer dan compleet!
Dagdeel 2. In verbinding
Tijdens dit tweede dagdeel gaan we de verdieping in, en zetten we in op het geven van feedback en
communicatie. Hoe? Door uitleg te krijgen, maar vooral door te doen. We maken ook een
vergelijking met de dierenwereld en de mensenwereld, hier zitten immers erg veel overeenkomsten
in. We nemen het team onder de loep, op een luchtige maar treffende manier. De werkvormen van
deze dag zijn o.a. ‘Wat doe jij nou? Stad van Axen, feedback carrousel en aandacht met elfjes’. Zo
gaan de deelnemers elkaar zien én begrijpen, met een positieve blik en met respect voor elkaar.

Doelstellingen
Na afloop van de training
•
heeft de collega meer zelfvertrouwen
•
heeft de collega meer begrip voor de andere collega’s
•
kan de collega feedback geven en ontvangen
•
kan de collega afstemmen op de ander
•
is de collega zich bewust van zijn/haar (non)verbale communicatie
•
gaat de collega aan de slag met een groei-mindset
•
heeft de collega inzicht in de verschillende type mensen/collega’s
•
voelen de collega’s zich verbonden met elkaar
•
en bovenal; kunnen de collega’s beter samenwerken rond een persoon met dementie

Trainen met brein inzicht:
•
Verdiepingsopdrachten m.b.t. dementie en gedrag
•
Eigen casussen
•
Bij meerdaagse trainingen: prikkelende huiswerkopdrachten
•
Afwisselende werkvormen
•
Mooie pakkende presentatie met veel inspirerende filmpjes en afbeeldingen
•
Doorpakkend met humor en openheid

Tarief:
Neem contact op voor een offerte en afstemming hierover met heidi@breininzicht.com
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