Driedaagse train-de-coach
“Werken aan wat werkt: start Making Sense!”

Training Progressiegerichte Coaching voor
loopbaanprofessionals, coaches & trainers

Wat is het?
De basis van progressiegerichte coaching is de 7-stappen
aanpak uit de oplossingsgerichte methode, aangevuld met
inzichten uit de (sociale) psychologie, SDT, groeimindset en
motiverende gespreksmethoden.
Voor loopbaanprofessionals, coaches en trainers die willen
werken met een positieve insteek en die hun clienten het
stuur in handen geven met ‘evidence based’ interventies.
Hoe?
Door middel van expres oefenen (deliberate practice) ervaar
je zelf het progressiegerichte effect, in je eigen stijl met
nieuwe interventies.
Wat levert het op:
Een positieve, direct toe te passen methode!
Energie en focus op mogelijkheden en kansen
Moeiteloos en korter coachen
Praktische en resultaatgerichte interventies
Een andere blik op loopbaanbegeleiding en -coaching

Inhoud

Dag 1: Introductie… start Making Sense.
De grondhouding van de progressiegerichte coach, het
kantelmodel en de 7-stappen aanpak en het op progressie
gerichte taalgebruik.
Dag 2: Werken aan wat werkt!
Progressiegerichte loopbaancoaching, nieuwe interventies in
loopbaancoaching en jobmarketing en de circulaire aanpak
met groeimindset en de Zelfdeterminatieheorie als basis.
Dag 3: Expres oefenen & spelen.
Expres oefenen op arbeidsmarktgerichte loopbaanvragen en
eigen ontwikkelwens. Intervisievorm op eigen casuïstiek of
eigen ontwikkelvraag en je groeimindset verder oprekken
met improvisatie werkvormen.
Trainer: Tessa Faber = Making Sense
“Ik coach, train, acteer, schrijf, spreek, speel, spiegel, plaag,
leer, beweeg, werk, lach, motiveer en verwonder (me “

Geef je nu op via info@makingsense.nl
Max. 8 deelnemers per serie!

Praktische
informatie
Afgerond: serie 1, lente 2016:
17 maart, 14 april en 12 mei 2016

Gewaardeerd met 5 sterren!
Volgende serie start oktober 2017
Data:
6 oktober, 3 november, 1 december 2017
Vrijdag van 10:00 tot 16:00
inloop vanaf 9:30

Locatie

Elektroweg 11-z
3051 NB Rotterdam
Gratis parkeren | OV / NS op loopafsand

Investering driedaagse
1100 euro excl. btw
o.v.v. #Noloc voor Noloc-leden *)
Inclusief:
onbeperkt koffie, thee, water, inspirerende
locatie en workshopmateriaal.
BYO lunch of ter plekke
bepalen & betalen
Aanbevolen literatuur bij
aanmelding voor eigen rekening.
*) tarief voor niet-Noloc leden 1500 euro.

