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Wie zijn wij 
Wij zijn Gail Heslinga en Tara Dik: bruggenbouwers. Vanuit een rijke ervaring delen wij deze kennis nu met jullie. 

Waar wij blij van worden? Van mensen die in staat zijn te doen wat bij ze past. Van mensen die ontdekken dat de 

kracht in hun zelf ligt. Van mensen die teleurstellingen transformeren in kansen. En wij zijn de katalysator in 

jouw proces. Door je kennis aan te reiken, zodat je begrijpt wat er gebeurt. Door je praktische vaardigheden te 

leren, waardoor je succesvol bent. En door je te coachen bij jouw persoonlijke hulpvragen. Met ons 

enthousiasme moedigen we je aan je grenzen te verleggen. 

 

Waarom zijn wij daar goed in? 
 

Wij vertalen 2 x 15 jaar opleiding in belevingspsychologie, vitaliteit en training en coaching, naar nu. Praktisch en 

concreet met voorbeelden uit onze eigen praktijk. Wij delen dezelfde passie en vullen elkaar daarin aan. Zo krijg 

jij het beste uit twee werelden. 

 

       
 
 
Linkedin.com/in/gailheslinga     Linkedin.com/in/taradik 
Gailscompany.nl       Nlperception.com 



 
 

  

Word bruggenbouwer 
 
Iedereen is anders. Met een eigen rugzak, eigen ideeën en een eigen manier van communiceren. Dat maakt het 

soms lastig om de ander te bereiken. Het ontwikkelen van je Emotionele Intelligentie helpt je daarbij. Het stelt je 

in staat emoties te herkennen en ermee om te gaan. Op een positieve, opbouwende manier. Zowel met jezelf als 

in relatie met anderen. Zo verbind je werelden en bouw je bruggen.  
 

 

Dit is wat je leert 
 

- Emoties herkennen en ermee omgaan 

- Geweldloos en effectief communiceren 

- Je talenten en potentieel ontdekken en benutten 

- Bewust worden van je valkuilen en ermee omgaan  

- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf   

- Verbinden met anderen en jezelf 

- Trouw blijven aan wie jij bent 

 
 

En dit levert het je op 
 

- Zelfinzicht 

- Balans in werk en privé 

- Effectieve samenwerking 

- Emotionele groei en persoonlijke ontwikkeling 



  

 
 
Voor wie?  
 

Voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met bruggen bouwen tussen (groepen) mensen. Teammanagers, 

leidinggevenden, projectleiders, coördinatoren, HR-adviseurs, mediators, docenten, trainers, coaches en zo 

meer. Kortom: voor iedereen die écht een stap wil maken in zijn persoonlijke ontwikkeling.    



 
 

  

Onze aanpak 
 
Check-in & me4all® Talentscan 
 

Je reis begint met een persoonlijk plan. Te starten met een kennismaking en de me4all®Talentscan. Zo kennen 

wij jouw startpunt én je bestemming. Op de eerste opleidingsdag ontmoet je je reisgenoten (max. 8 

deelnemers). Samen volg je, zowel offline als online, je opleiding. Natuurlijk ondersteund met passend 

lesmateriaal. Je kunt dan nog 2 keer met jouw persoonlijke gids (coach) afspreken. In totaal zijn we 75 uur met 

elkaar onderweg. Oftewel, 10 dagen verdeeld over 9 maanden. 
 
 

Kennis en -vaardigheden 

Wij delen kennis uit de Belevingspsychologie (NLP), Analytische Psychologie (Jung), Geweldloze Communicatie 

(Rosenberg), Oplossingsgerichte coaching (de Shazer) en Emotionele Intelligentie (Goleman) en verduidelijken 

dit met casussen en praktijkervaringen. Aangevuld met oefeningen en discussie. Concreet: 

- 75 uur verdeeld over live-dagen & webinars  

- 3 uur persoonlijke coaching (meer mogelijk op aanvraag) 

- Opdrachten voor toepassing in je dagelijkse praktijk  

- Maandelijkse intervisie met je groep  

- Circa 2 uur studiebelasting per week 

 
 

Afsluiting 
 

Gedurende je opleiding houd je een portfolio bij. Aan het eind van de reis zijn we benieuwd naar je ervaringen. 

Waar stond je toen je begon en wat heb je geleerd? We vragen je jouw inzichten te delen in een presentatie, 

waarin je jezelf laat zien. 

 



  

Praktische zaken 
 
Een flexibele mix 
 

De opleiding is een mix van trainingsdagen op locatie (live-dagen) en interactieve webinars. De exacte data 

(altijd donderdagen) en locaties worden in overleg met de deelnemers vastgelegd.  
 

- Training op locatie:  donderdag van 09.00-16.30 uur  

- Webinars:   donderdagochtend van 09.15-11.45 uur 

 

 

Lesmateriaal  
 

Je ontvangt van ons het benodigde lesmateriaal. Aanvullend is het boek ‘Laat je niet gijzelen’ van George 

Kohlrieser, circle publishing (2018) een aanrader.  

 
 

Investering 
 
De opleiding kost € 3.495 en is vrijgesteld van btw. 
Goed om te weten: opleidingskosten kun je van de belasting aftrekken. 



 
 

  

Planning 
 
 

Een flexibele mix 
 
 

 

Dag 1  op locatie  donderdag 4 maart 2021 

Dag 2  op locatie  donderdag 1 april 

Dag 3A  zoomsessie  donderdag 15 april 

Dag 3B  zoomsessie  donderdag 22 april 

Dag 4  op locatie  donderdag 20 mei 

Dag 3C  zoomsessie  donderdag 3 juni 

Dag 5A  zoomsessie  donderdag 10 juni 

Dag 5B  zoomsessie  donderdag 24 juni 

Dag 6  op locatie  donderdag 1 juli 

 

Dag 7  op locatie  donderdag 9 september 

Dag 8  op locatie  donderdag 30 september 

Dag 5C  zoomsessie  donderdag 14 oktober 

Dag 9  op locatie  donderdag 4 november 

 

Afsluiting dag 10   op locatie donderdag 2 december  

 

  



  

 

‘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.’  
Sylvia van Oorschot (ABN AMRO) over Tara 

 

 

‘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.’  
Jennifer De Weggheleire (Notariaat De Decker) over Gail 

 
  



 
 

  

Aanmelden 

 
Je kunt je aanmelden via een mail naar één van ons. Je ontvangt een bevestiging en kunt meteen een afspraak 
maken voor een intakegesprek.  
 
Toch nog een vraag? Voel je vrij om te bellen. 
 
 

Tara Dik      Gail Heslinga  
 
           info@nlperception.com              gail@gailscompany.nl 
 
           06 – 45 48 28 61               06 – 81 25 43 46 
 
 


