Persoonlijk Ondernemerschap is
zelf richting kunnen geven aan je leven en werk
en stappen nemen die je helpen je potentieel te verwezenlijken.

een persoonlijk ontwikkelingstraject
passie, creativiteit, initiatief
Vanuit je kracht en met passie aan het werk zijn,
je ontwikkelen en een zinvolle bijdrage kunnen
leveren, je op je plek voelen en verder groeien.
Dit is wat we beogen met dit traject.
Wil jij ontdekken wat er voor jou mogelijk is en
daar zelf keuzes in maken?
Wilt u medewerkers die met zelfinzicht en initiatief
te werk gaan?
Zijn bezieling of passie, zingeving of een zinvolle
bijdrage leveren en creativiteit of innovatie
belangrijke thema’s voor u?
Dan is dit traject voor u de moeite waard.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer
informatie.

Schoolpad 3, 7975 AK Uffelte
06-44022475, info@Finia.net
www.Finia.net

Dit traject is gericht op
plezier in je werk, een creatieve bijdrage leveren, weten wat je
wensen en verlangens zijn, creatieve & effectieve keuzes maken,
weten hoe je je keuzes kunt realiseren, een stap doen op weg naar
wie je kunt zijn.
We helpen je te ontdekken waar je kracht ligt, wat je ambities en
wensen zijn, hoe je ervoor kunt kiezen je wensen te realiseren en
wat je daarbij nodig hebt.

Methodes die we gebruiken
Kernkwadranten, dubbelkwadranten, creatiespanning en
–regie, cirkels van invloed & betrokkenheid, krachtenveldanalyse,
schrijfoefeningen, opstellingen en meer.

Voor mensen
die open staan voor een persoonlijke ontdekkingstocht
die handvatten willen voor hun persoonlijke ontwikkeling
die een klankbord zoeken om keuzes te kunnen maken
die willen ontdekken hoe ze passie, creativiteit en energie in werk
en leven kunnen brengen.
Vooral mensen die voor een keuzemoment staan en/of op zoek zijn
naar wat hen nu echt plezier geeft in leven en werk, zullen van dit
traject profiteren.

Praktisch
Het traject bestaat uit 3 workshops van 1 dag,
een kennismakingsmiddag en een terugkommiddag,
gespreid over ca. 3 maanden.
Het traject wordt naar behoefte ingepland, zowel met open
inschrijving als in-companie. Een groep bestaat uit minimaal 6
deelnemers en maximaal 12 deelnemers.
Kosten: € 1495, = per persoon, incl. accommodatie en
cursusmateriaal, excl. btw.

Informatie: Lyke@Finia.net of 06-44022475
Op Finia ’s website vind je onder ‘nieuws & folders’ de agenda met
geplande trajecten, zie www.Finia.net

