
Gedreven medewerkers
durven te dromen. Ze
kennen hun natuurlijke
talenten. Komen tot bloei
in de juiste omgeving. Ze
werken overeenkomstig
hun hoofd, hart en
handen en halen zo het
beste uit zichzelf.

Droom

Hoofd

Hart

Handen

Hoofd
Zelfinzicht is de basis voor iedere goed pres-
terende medewerker. Uw medewerkers
leren zich focussen op datgene waar ze écht
goed in zijn.

Hart
Als bedrijf wilt u toch ook kunnen bouwen op
medewerkers die met passie werken? Mede-
werkers leren vanuit Grijp je Ambities met
bezieling werken.

Handen
Doelgerichte medewerkers zorgen voor
meer efficiëntie op de werkvloer. Grijp je Am-
bities draagt bij aan de ontwikkeling van
daadkrachtige medewerkers die realiseren
wat ze willen.

Grijp de ambities van uw medewerkers
en laat uw onderneming groeien

Grijp je Ambities is een leergang waarbij medewerkers hun talenten
en energie optimaal leren inzetten en zo bijdragen aan de continuïteit
van uw bedrijf. Het intensieve leertraject omvat een intake, vier
workshops en persoonlijke coaching. De kosten bedragen €995,-
per medewerker.

Een onderneming kan alleen
groeien als ook de mede-
werkers groeien. De
leergang Grijp je Ambities
draagt bij aan meer en
meer focus bij uw medewer-
kers. Hun zelfinzicht leidt tot
betere bedrijfsresultaten.
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Ambities



Interesse, inschrijven of meer weten?
info@grijpjeambities.nl | www.grijpjeambities.nl | www.facebook.com/grijpjeambities

Grijp je

Ambities

Uw medewerkers gaan op ontdekkingsreis
Ambities realiseren begint met dromen. Grijp je Ambities is voor uw medewerkers een
leerzame ontdekkingstocht. We beginnen met een intake. Vervolgens gaan we via
workshops heel concreet aan de slag met talenten, ambities en omgevingsfactoren.
Het werken in groepen heeft als voordeel dat er veel aandacht is voor samenwerking en
reflectie. Via persoonlijke coaching helpen we uw medewerkers om de juiste keuzen
te maken.

Met focus werken
Centraal staat de werking van het brein. Medewerkers leren om hun unieke talenten
optimaal te benutten. Er is aandacht voor:
• focus op doelen
• doelgerichte acties in overeenstemming met ambitie

Met passie werken
Medewerkers ontdekken waar ze blij van worden en hoe ze kunnen reageren op
belemmerende factoren. Er is aandacht voor thema’s als:
• hoe ga ik om met tegenwerpingen?
• wat heb ik nodig om met passie en plezier te werken?

Zaken gedaan krijgen
Medewerkers leren keuzes maken en verantwoording nemen. Uw medewerkers gaan
samenwerken, netwerken en maken een praktische doorvertaling naar DOEN. Er is
aandacht voor thema’s als:
• hoe kan ik mijn gedrag managen om mijn talent volledig te benutten?
• hoe creëer ik haalbare tussenstappen?

Voor meer focus, passie
en daadkracht op de werkvloer!

De leergang Grijp je Ambities nader bekeken

Grijp je Ambities is een bewezen methode om het beste uit uw medewerkers te halen.
Hiermee stimuleert u het ontwikkelproces van uw medewerkers op alle niveaus.

Met betere bedrijfsresultaten als directe resultaat.


