BURO KWEEKTUIN

Tijd om kleur te bekennen?
Ontdek waarom je de dingen doet zoals je ze doet!

p je rond met h dat er meer in je zit?
ONTDEK JOUW GEBRUIKSAANWIJZING – ontwikkel jezelf online
Heb je zin om meer over jezelf te ontdekken, maar heb je geen behoefte aan een uitgebreid
coachprogramma? Beken dan kleur met dit online coachprogramma. De basis is een uitgebreide
talentenanalyse gebaseerd op de DISC-methode. De kleuren van DISC geven je inzicht in jouw kwaliteiten en
jouw voorkeursgedragsstijl. Met ons online programma ontdek je waarom je de dingen doet die je doet en
hoe je deze kwaliteiten beter kunt benutten. Je werkt toe naar een Persoonlijk Talentenprofiel waarmee je
gemakkelijk het gesprek aan kunt gaan over jezelf en jouw ontwikkeling.
Inhoud programma
Eerste stap in dit programma is stilstaan bij
jouw kleurenpalet en de DISC kleuren beter
leren kennen. Je krijgt na een online DIC
analyse een uitgebreid persoonlijk DISC
rapport tijdens een individuele
coachsessie. Je zult zien wat dit
kleurenpalet voor jou betekent en
ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen.
Vervolgens krijg je inzicht in effectieve
manieren van communiceren. Hoe je naar
anderen toe kunt bewegen, maar ook hoe
je anderen kunt uitnodigen naar jou toe te
bewegen.
Je ontvangt vervolgens toegang voor een
online leerprogramma waar je 10
verdiepende opdrachten vindt, waar je op
jouw kleurenprofiel met concrete
oefeningen kunt onderzoeken en
verkennen met een eigen logboek.
Alle opdrachten werken toe naar een
Persoonlijk Talentenprofiel; alle
belangrijke elementen op 1 A4. We ronden
af met een belcoaching die je verder helpt
om jouw inzichten te vertalen naar de
dagelijkse praktijk.

Details
Investering: € 350 excl. BTW (€ 424 incl.
BTW). Dit inclusief een uitgebreid
persoonlijk DISC rapport, individuele
coachsessie, toegang tot het online
ontwikkelprogramma en afrondende
belcoaching.
Je kunt uiteraard naar behoefte nog extra
coachgesprekken inboeken.
Buro Kweektuin
Buro Kweektuin is dé plek voor
professionele groei en vitaliteit.
Annemarie Reeuwijk en Eveline Bouman
bundelen en delen hier hun ervaring en
expertise zodat ook jij zicht krijgt op wie je
bent, wat je te bieden hebt, waarmee jij je
onderscheidt en waar je jouw energie het
beste op kunt richten zodat je optimaal van
waarde bent en plezier beleeft in werk en
leven!
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