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Hoe word ik een bruggenbouwer?
Persoonlijke ontwikkeling op basis van Emotionele Intelligentie
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Hoe word ik een bruggenbouwer?
Hoe word ik een bruggenbouwer? In deze training staat
emotionele intelligentie in relatie tot jezelf en anderen centraal.
Iedereen is anders. Hoe kun je dan toch de neuzen dezelfde kant
op krijgen? Bruggenslaan is communiceren. Relaties opbouwen
is als bruggen bouwen. Dat begint met inzicht in wie je zelf bent
en hoe jij communiceert. Als vanzelf vraag je je dan ook af, hoe
doet een ander dat dan? Iedereen tikt anders, hoe kan ik leren
aansluiten bij mijn team? Hoe voorkom ik dat ik gegijzeld word
of mezelf gijzel? Deze opleiding brengt je een stap dichter bij
jezelf. Het brengt je persoonlijk leiderschap en authenticiteit.

Meten is weten
Voorafgaand aan de opleiding doe je de me4all® Talentscan. Dit laat zien wat jouw krachten, valkuilen
en ontwikkelpotentieel is en is gebaseerd op de Jungiaanse psychologie. We koppelen dit aan het
Emotionele Intelligentie Model van Goleman zodat je weet waar jij specifiek nog in kan groeien.
Uiteraard komt dit in een persoonlijk gesprek naar voren. Jouw leervraag wordt gekoppeld aan je
persoonlijke leerdoelen. In de opleiding krijg je inzichten en vaardigheden vanuit de
Belevingspsychologie (NLP), Analytische Psychologie (Jung), Geweldloze Communicatie (Rosenberg),
Oplossingsgerichte coaching (de Shazer) en Emotionele Intelligentie (Goleman) die je helpen om je
leerdoelen te behalen.

Zijn wie je bent
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzicht in je eigen emoties en die van anderen
Beter om kunnen gaan met stress in je werk en privéleven
Uiting geven aan je persoonlijke missie
Je potentieel ontwikkelen en bekrachtigen
Bruggenbouwer zijn: verbinding kunnen creëren, behouden en doen floreren
Geweldloos, positief en resultaatgericht communiceren
Effectief kunnen samenwerken
Persoonlijk leiderschap en atuthenticiteit

Aanpak
Door de persoonlijke aanpak, deelnemersgroep (maximaal 6) en twee ervaren trainers haal je veel uit
deze opleiding. Je wordt je bewust van je persoonlijke talenten en ontdekt waar je ontwikkelpotentieel
ligt. Met de combinatie van kennisoverdracht, oefeningen en praktische opdrachten leer je effectiever
omgaan met je eigen talenten en uitdagingen, en die van anderen. Door groepsdiscussies, intervisie en
persoonlijke coaching vergroot je je emotionele intelligentie en leer je dit toepassen. Kortom, een
opleiding waar je je persoonlijk leiderschap (verder) ontwikkelt.
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Blended learning
Deze 10-daagse opleiding (1 lesdag of 3x 2,5 uur online) begint bij jouw persoonlijke leervraag. Eén van de
trainers is jouw persoonlijke coach gedurende de opleiding. Theoretische kennis wordt afwisselend op
locatie gedeeld, en in 2,5 uur durende online bijeenkomsten. Aan de hand van opdrachten en intervisie
ben je in staat om de theorie toe te passen in je praktijkomgeving. De uitwerking bewaar je in een
portfolio. De opleiding wordt ondersteund met lesmateriaal en afgesloten met een examen en
internationaal erkend diploma. Een boek dat goed aansluit bij de opleiding is: George Kohlrieser, Laat je
niet gijzelen, Circle publishing (2018).

Op een rijtje
1. 10 daagse opleiding op vrijdag of 75 uur online op vrijdagochtend
afhankelijk van de RIVM richtlijnen
- Fysieke opleidingsbijeenkomst op vrijdag van 9.00 – 16.30 uur. De locatie
wordt gekozen op basis van de meest gunstige plek qua afstand voor de
(meeste) deelnemers
- Online opleidingsbijeenkomsten vrijdagochtend van 9.15 – 11.45 uur. Deze
colleges kunnen op een later tijdstip teruggekeken worden.

2. Me4all® Talentscan en persoonlijk ontwikkelplan
3. Persoonlijke coaching en begeleiding (3 uur)
4. Emotionele intelligentie & praktische vaardigheden
5. Intervisie & groepsinteractie
6. Internationaal erkend diploma

Investering

€ 3.495 euro vrijgesteld van BTW

Let op: Kosten voor scholing zijn belasting aftrekbaar

Voor wie
Mensen die geweldloze communicatie en positieve psychologie in
praktijk willen brengen zoals: mediators, projectleiders, managers, HR
adviseurs, advocaten, notarissen, coaches, trainers, hoogbegaafden en
verder iedereen die wil leren omgaan met hun eigen emoties en die van
anderen en zijn/haar persoonlijk leiderschap wil doen groeien.
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Ik heb het plezier gehad om een cursus/ coaching communicatie te volgen bij Gail. Wat een fijne en
leerrijke ervaring! Ze geeft je algemene inzichten over communicatie, spitst toe op je eigen profiel, je
talenten, je valkuilen en reikt je ook tools aan om effectief mee aan de slag te gaan. Ze is ontzettend
vakkundig, aangenaam, oprecht geïnteresseerd in je persoon en betrokken bij je uitdagingen.
En haar enthousiasme werkt gewoon aanstekelijk!
Jennifer De Weggheleire Notarieel juriste bij Notariaat De Decker
Coaches, trainers en mensen met soortgelijke functies zijn vaak inspirerende, enthousiaste,
toegankelijke, verbaal vaardige mensen. Allemaal eigenschappen die op Tara ook van toepassing
zijn. Maar dat is nog niet onderscheidend, zo zijn veel trainers. Tara onderscheidt zich echt van
anderen doordat ze met haar warme persoonlijkheid, haar manier van reageren op hetgeen de
deelnemers zeggen en de oprechte aandacht die ze geeft een niveau dieper weet te raken. Tara's
woorden blijven niet aan de oppervlakte hangen, die komen gewoon in je hart binnen. Ik kan het niet
anders uitleggen. Maar als je als deelnemer na afloop van een workshop de neiging hebt om gedag te
zeggen in de vorm van een knuffel omdat de trainer je échte ik heeft weten te bereiken, dan heb je het
als trainer extreem goed gedaan. Ik vind Tara in alle opzichten een mooi mens, en haar training zal
mij zeker bijblijven. Met de praktische handvatten die ik heb meegekregen kan (en zal) ik ook echt wat
doen. Ik vond deze training echt een cadeautje aan mezelf! Nogmaals heel hartelijk dank Tara! Je
bent een topper.
Sylvia van Oorschot Business Developer Financial Risk bij ABN AMRO Bank N.V.

Deze opleiding is voor jou …
- Ik twijfel of ik een coachingstraject ga doen of een training/opleiding ga
volgen over persoonlijke ontwikkeling, communicatieve vaardigheden,
geweldloze communicatie, NLP of iets met emotionele intelligentie
- Ik wil meer inzicht in de psychologie van mensen
- Ik geef leiding of begeleid mensen die regelmatig met hun uitdagingen en
emoties bij mij komen. Ik wil daar handvatten voor vinden hoe daar mee om
te gaan
- Met sommige collega’s /klanten klikt het niet; wat ik ook doe, we halen in
elkaar het slechtste naar boven. Ik wil graag de samenwerking/communicatie verbeteren en ik begrijp dat ik
meer heb te weten van hoe ik zelf en die ander in elkaar zit.
- Ik ben op zoek naar meer balans in mijn leven en zoek daarvoor inzicht dat leidt naar uitzicht.
Zelf heb ik wel eens gedacht of een burn-out zo zou voelen als dat ik me nu voel.
- In de samenwerking met anderen klap ik wel eens dicht. Ik wil daaraan werken en vaardigheden
ontwikkelen hoe ik dit kan voorkomen of mee omgaan
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Programma
Persoonlijke intake & ontwikkelplan
• Terugkoppelgesprek Me4all® Talentscan
• Vaststellen persoonlijke ontwikkelvraag
• Persoonlijk actieplan
Kennen van eigen emoties
• Bewustwording van persoonlijke talenten en
valkuilen
• Emotioneel zelfbewustzijn
Het reguleren van emoties
• Omgaan met emoties en stress
• Innerlijke rust genereren
• Assertief reageren
Zelfmotivatie
• Je innerlijke missie (h)erkennen
• FLOW kunnen genereren bij jezelf
• Dealen met (irrationele) belemmerende gedachten
• Bekrachtigende overtuigingen ontwikkelen
Het onderkennen van andermans emoties
• Bruggenbouwer worden: Empathisch vermogen ontwikkelen
• Anderen begrijpen, effectief leren luisteren en vragen stellen
Het omgaan met relaties
Communicatie en managementvaardigheden
• Bruggen bouwen: Groepsdynamica, systemisch werken
• Feedback geven en ontvangen
• Verbindende communicatie vaardigheden

Aanmelden
Meld je aan voor deze opleiding door een mail te sturen naar Gail
of Tara. Je ontvangt dan een bevestiging. Maak dan gelijk een
afspraak voor een intake gesprek waarin je jouw leervraag kunt
toelichten.
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Trainers
GAIL HESLINGA, Consultant, Trainer & Coach

Gail is specialist in mensen: Belevingspsycholoog, Talent Management,
HR-analytics & Strategische personeelsplanning. Zij behaalde het ABNLP
trainers certificaat (USA,2003). Inmiddels heeft ze meer dan 1500
cursisten opgeleid zowel binnen organisaties als in Gail’s Academy
(CRKBO gecertificeerd). Lag aanvankelijk vooral de nadruk op NLP en
Coach opleidingen, in de loop der jaren breidde haar expertise uit naar
vitaliteit, team coaching en het ontwikkelen van programma's op maat.
Gail studeerde onderwijskunde en ondersteunt organisaties in de
ontwikkeling van medewerkers. Naast belevingspsycholoog is zij een
bekwaam trainer en coach, vitaliteit expert en loopbaanbegeleider.
Wanneer Gail aan het werk is, ervaar je haar onnoemelijke passie om het
beste uit de ander te halen. www.gailscompany.nl of op LinkedIn gailheslinga

TARA DIK, Trainer, Performance Coach & Consultant

Tara studeerde Communicatie Wetenschap (UvA, 1996 en
Belevingspsychologie (ABNLP trainer 2004, Bandler 2013)). Tara’s passie
voor kennis is continu. Zo verdiepte ze zich in Oplossingsgericht Coachen
en Systemisch Opstellingenwerk, Traumaverwerking, Motivatietraining,
Analytische Coaching en is zij gecertificeerd Teamcoach en Me4all®
consultant. Samen met Gerard van Hellemondt (Sportcentrum
Leeuwenbergh) ontwikkelde ze de opleiding NLP voor tenniscoaches
waarin haar passie voor mens en topsport samenkomt. Tara wordt
veelvuldig ingehuurd om teamworkshops te faciliteren in het
bedrijfsleven. Energiek, altijd op zoek naar verbinding, bevlogen en passie
voor de mens. www.nlperception.com of op LinkedIn taradik
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