Sprankelende
mensen
creëer je
zelf door te
investeren in
geluk!

grijpjeambities.nl

(be)grijp je de ambities
van je medewerkers echt?
Grijp je Ambities helpt mensen hun ambities
te (be)grijpen, geeft ze inzicht in zichzelf en
de ander, en leert ze om hun talenten en
energie optimaal in te zetten. Zo worden
medewerkers gelukkiger, teams sterker,
klanten tevredener en jouw organisatie
succesvoller.

Grijp de ambities van je medewerkers
Help medewerkers om hun ambities te (be)grijpen en ze worden gelukkiger en productiever. Geef ze de ruimte om te dromen, daag ze uit om het beste uit zichzelf te
halen en zorg voor een omgeving waarin ze tot bloei komen. Grijp je Ambities helpt
om het beste uit je medewerkers te halen, met betere bedrijfsresultaten als direct
resultaat. Medewerkers leren werken overeenkomstig hun hoofd, hart én handen.

Hoofd
Zelfinzicht is de basis voor iedere goed presterende medewerker.
Resultaat: focus op datgene waar je medewerker écht goed in is.

Hart
Medewerkers die werken vanuit bezieling dragen bij aan een optimaal bedrijfsresultaat.
Resultaat: medewerkers ontwikkelen meer zelfvertrouwen om met passie te werken.

Handen
Doelgerichte medewerkers zorgen voor meer efficiëntie op de werkvloer.
Resultaat: daadkrachtige medewerkers die realiseren wat ze willen.

Grijp je

Ambities

Samen met een trainer wordt stapsgewijs gewerkt aan meer focus, passie en
daadkracht op de werkvloer. Er is keuze uit een workshop, een leergang en
persoonlijke coaching.

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

Grijp je Ambities zorgt voor
meer focus, passie en
daadkracht op de werkvloer

Grijp je

Ambities

Met Grijp je Ambities geef je medewerkers de ruimte om zich
te ontwikkelen en maak je optimaal gebruik van de krachten
en kwaliteiten in een team.

Droom: zicht op ambities
Mensen raken geïnspireerd door hun visie, krijgen inzicht
om beter te functioneren en energie om hun ambities te
realiseren. Ze leren:
• hoe ze hun talent optimaal kunnen inzetten
• zodanig denken en handelen dat ze het beste uit zichzelf
halen

Hoofd: focus op doelen
Centraal staat de werking van het brein. Medewerkers leren
om hun unieke talenten optimaal te benutten. Ze leren:
• focussen op de juiste doelen
• doelgerichte acties in overeenstemming met mijn
ambitie

Hart: werken met passie
Medewerkers ontdekken waar ze blij van worden en hoe ze
kunnen reageren op belemmerende factoren. Ze leren:
• omgaan met tegenwerpingen
• wat ze nodig hebben om met passie en plezier te werken

Handen: zaken gedaan krijgen
Medewerkers leren keuzes maken, verantwoording nemen en
maken een praktische doorvertaling naar doen. Ze leren:
• hun eigen gedrag en tijd beter managen
• beter samenwerken en talenten in het team volledig
benutten

Leergang Grijp je Ambities

Is succes je
ambitie,
of zorgt je
ambitie voor
succes?
grijpjeambities.nl

•
•
•
•

Een intake
4 trainingsdagen: programma op maat
Een persoonlijk coachgesprek met elke deelnemer
Persoonlijke verdiepingsopdrachten op maat

(investering € 1.995,- per medewerker)

Workshop Grijp je Ambities
• 1 workshop Grijp je Ambities
• 2 persoonlijke coachgesprekken met elke deelnemer
(investering € 595,- per medewerker)
interesse, inschrijven of meer weten?
info@grijpjeambities.nl
www.grijpjeambities.nl
www.linkedin.com/grijpjeambities

