The Next Step

Training voor slimme,
intuïtieve denkers
The Next Step is een intensieve training geschikt voor
medewerkers die in aanleg zeer talentvol zijn en die
bekrachtiging nodig hebben om dit ten volle in te
kunnen zetten. Medewerkers met een hoge intelligentie,
sterke intuïtie en/of creativiteit. HB-trainingen heeft op
basis van jarenlange ervaring met slimme, intuïtieve
denkers The Next Step ontwikkeld. De aanpak is gericht
op het bereiken van verandering op een diep niveau,
met maximaal resultaat.

Over The Next Step

Informatie

The Next Step is een vierdaagse training met een
kleine groep mensen die zich herkennen in deze
beschrijving. Het is een intensieve training met veel
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling onder
leiding van twee ervaren trainers.

Aantal deelnemers: 6-8.
Iedere deelnemer krijgt een intakegesprek. Zodra er
voldoende aanmeldingen zijn per groep, worden de
trainingsdata gepland.

De eerste drie trainingsdagen (Kerndagen) vinden plaats
binnen een periode van 3 tot 4 maanden. Een aantal
maanden daarna volgt een Verdiepingsdag.
Zo wordt dit een groeitraject van ongeveer 9 maanden.
Een mooie periode om tot echte verandering te komen!

The Next Step inclusief intakegesprek, drie Kerndagen
en één Verdiepingsdag: € 2.000 excl BTW.

Kenmerken van medewerkers voor
wie The Next Step geschikt kan zĳn:
• Functioneren ogenschijnlijk goed, maar
voelen zelf dat ze tot meer in staat
zouden kunnen zijn.
• Verliezen hun motivatie, terwijl ze naar
uw idee uitdagend werk hebben.
• Zijn te snel in hun communicatie en
handelen en missen daardoor weleens
de aansluiting.
• Denken soms erg ver buiten de kaders.
• Zijn erg rationeel en/of erg gevoelig.
• Leggen de lat erg hoog.
• Worden als perfectionistisch of te
kritisch ervaren.
• Presteren uitstekend, maar zijn daar
onzeker over.

Wat levert
The Next Step je op?
• Bewustwording van talenten en waar
die tot hun recht kunnen komen.
• Positie kunnen innemen passend bij
talenten en mogelijkheden.
• Meer zelfinzicht en zelfvertrouwen.
• Effectievere communicatie.

Prĳs

Aanmelden
of informatie?

Neem contact op voor een
vrijblijvende afspraak
Marga Spaanjaars
06 51 642 662
contact@hb-trainingen.nl
HB-trainingen is een geregistreerd handelsmerk
van Het kan anders - coaching
KvK: 50721631 | BTW: NL001692019B29

