Sprankelend spelen, creatief coachen, waanzinnige workshops, theatraal trainen.

ert
Loco-motion presente

3 Speciale 4 seizoenen-workshops, want lentekriebels mogen het hele jaar:


Vitamine-P, de power van Positiviteit



de kunst van het



vergr

oOt je Speelruimte

Jezelf, je team, je organisatie een positieve open-bloeiende impuls geven
om in de lente sprankelende energie te hebben?

deze 3 workshops zijn
afzonderlijk te boeken, of in
combinatie, en daarnaast ook
nog passend in een teamdag

Maak het NU mee!

Wat gaan we in deze interactieve workshops doen?
Vitamine-P, de Power van Positiviteit.
Je kent ze wel: mensen die continu problemen zien, oordelen over anderen, klagen
en mopperen. U bent niet zo, u ziet overal de zon, het vrolijke, u bent optimistisch
van aard, ziet geen problemen, alleen uitdagingen en kansen. Dat is mooi, maar toch
deze workshop over de Power van Positiviteit. Je weet maar nooit, er gaat immers
veel aantrekkingskracht uit van negativiteit, de tegenpolen trekken elkaar aan, maar
na deze workshop is uw pool sterker!
Ervaar de kracht die uitgaat van positief communiceren. De kracht die uitstraalt op
de ander en de kracht die het jezelf geeft.
Vitamine P. De kracht van Zacht.

De edele kunst van het Stimuleren.
De behoefte of noodzaak anderen te stimuleren is van alle tijd. In deze
workshop gaat het over professioneel stimuleren. Hoe ben jezelf te stimuleren,
vindt de bronnen bij de ander, hoe buig je belangentegenstellingen om, welke
creatieve vondsten zijn er om de ander ‘zo gek te krijgen’?
Een beetje theorie en enige simulaties staan centraal in deze prikkelende
workshop.

Vergroot je speelruimte. ‘Game over, over gamen en nemen’
De lente is het jaargetijde van de speeltuin. Tijd om speels te onderzoeken hoe
groot jouw speelruimte in je werk is, hoe je deze speels en uitdagend kunt
vergroten. Wie zijn de spelers in het veld, welke rol heb jij, hoe ga je om met
de spelregels in je organisatie?
En je leest het al: hoe maak je je werk tot spel, hoe maak je van een
jammerend team een jammend team, waarin speels, met humor en respect,
echt samenwerkend prachtige resultaten behaald worden?

Rob Kuiper, Loco-motion
www.loco-motion.org
tel: 0651106060
mail: info@loco-motion.org

De workshops duren in de basis 1,5 uur, kunnen ook als training een dagdeel
duren, of onderdeel uitmaken van een door Loco-motion verzorgde teamdag
waarin spelen en leren hand in hand gaan.
Kosten:


1 workshop € 395,—



2 of 3 workshops € 295,— per workshop



Training van 1 dagdeel, € 595,—



Volledige teamdag met 1 of meer workshops erin opgenomen € 795,—

De prijzen zijn exclusief 19% BTW en reiskosten.
Wil je verwijderd worden van de verzendlijst,
of je weet nog iemand die je deze mail gunt klik dan hier.

Rob Kuiper
Heelsumseweg 61
6874 BB Wolfheze (GLD)
Tel. 0651106060
Mail: info@loco-motion.org
KvK 091707880000
BTW NL080375431B01
Bank: RABO 135146585

