
(P)ersoonlijke (K)racht
Herijk je balans

Dat optimaal presteren in je werk
hetzelfde zou zijn als continu 110%
ergens voor gaan, is een illusie. Dat
weet je. Het op peil houden van je
accu een noodzakelijkheid is, maar
hoe vind je de balans tussen gas
geven en rust houden?
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(P)ersoonlijke
(K)racht
Herijk je balans
De training PK gaat over werken en
blijven werken vanuit je persoonlijke
kracht. Wanneer je veerkrachtig en
energiek in het leven staat, ben je een
inspiratiebron voor jezelf en je
(werk)omgeving. Zo leer je je tijd en
kwaliteit optimaal gebruiken. Je hebt
meer invloed op je eigen ontwikkeling en
je creëert de mogelijkheid om een
maximale bijdrage te leveren aan jouw
organisatie. Dat geeft PaardenKracht!

De training is geschikt voor harde werkers die zich geconfronteerd
zien met hoge eisen en lastige keuzes. Grote kans dat je
jezelf herkent in de omschrijving 'perfectionist' of 'pleaser'. Vele
taken en verantwoordelijkheden maken het lastig om je accu op te
laden. Tijdens de training werk je aan je eigen ontwikkeling en sta
je stil bij je vitaliteit: mentaal, emotioneel en fysiek. De training
geeft je handvatten om te onderzoeken wat jouw drijfveren en
inspiratiebronnen zijn. Je stijl van leven, je keuzes en overwegingen
tot nu toe geven je inzicht in de dynamiek van je bestaan. Je leert
om te gaan met wat er is en grip te behouden op je leven.

PROGRAMMA OPBOUW
Het programma omvat vier bijeenkomsten en drie individuele
coachingsgesprekken. Deze combinatie maakt PK tot een uniek
programma. Door de geringe groepsomvang (5 -7 personen)
borgen we maximale aandacht voor jouw vraagstukken. Tussen de
bijeenkomsten door is er een periode waarin je op basis van de
verkregen inzichten gaat experimenteren. Je ontwikkelt een plan
van aanpak dat is gebaseerd op jouw persoonlijke prioriteiten in
privé en werk. Extra opdrachten zijn ook mogelijk. Er is veel ruimte
om persoonlijke ervaringen, vragen en twijfels met elkaar te delen. 

Intake/coachingsgesprek

Module 1 (1 middag)
Kennismaking - Introductie programma - Zelfanalyse
(overtuigingen, drijfveren, waarden) - Je eigen leerdoel formuleren. 

Module 2 (1 dag)
Inzicht in wie je bent en waar je kracht zit - Jouw levenslijn en
biografie - Je zelfbeeld: wie je wilt zijn; wie je niet wilt zijn; wie je
werkelijk bent - Inspiratiebronnen.

Coachingsgesprek

Module 3 (1 middag)
Ontspanningsoefeningen - Prioriteiten stellen - Wat wil jij bereiken
en hoe ga je dat doen? - Ruimte voor eigen casuïstiek. 

Module 4 (1 middag)
Ontspanningsoefeningen - Reflectie op jouw ontwikkelingsproces -
Wat is de essentie? - Wat is jou kracht?  Wat houdt jou soms
tegen? - Hoe behoud jij je energie? - Je persoonlijke actieplan
maken - Welke vragen heb je nog? 

Coachingsgesprek

RESULTATEN
• Je hebt inzicht in de patronen en overtuigingen die jouw
persoonlijke kracht versterken of ondermijnen. 
• Je herkent signalen van disbalans, energieverlies en vormen van
negatieve stress sneller, zodat je er tijdig op kunt reageren. 
• Je weet beter dan voorheen wat belangrijk voor je is, wat energie
geeft en wat energie kost. 
• Je hebt methoden ontwikkeld om je PK te behouden en te
vergroten. Je weet je eigen rustpunt te vinden in de dynamiek van
je omgeving. 
• Je ervaart meer (keuze)vrijheid, waardoor je effectiever gebruik
maakt van je tijd en kwaliteiten. 
• Je draagt op krachtige wijze bij aan je eigen doelstellingen én die
van de organisatie waar je voor werkt.

ERVARINGEN
"De cursus doet zijn naam 'Persoonlijke Kracht' eer aan. Jijzelf als
mens mag zijn die je bent; met al je onzekerheden. Je wordt
uitgedaagd te reflecteren op je handelen en gedrag. Jouw tempo is
bepalend. De cursus heeft mij in mijn kracht en rust gezet!" Sanny
van Ginkel

 

DEBAAK.NL/PK
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e pk@debaak.nl
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