WIL JIJ VERANDERING REALISEREN?

VERANDERING REALISEREN
Ben jij medewerker of ZZP-er en herken je één of meer van deze punten:
!
!
!
!
!
!
!
!

Heb jij het gevoel dat je jouw kwaliteiten onvoldoende kwijt kunt?
Moet jij de alleskunner zijn?
Is je werk een sleur en vraag je je af hoe het anders kan?
Heb je nooit tijd besteed aan je persoonlijke ontwikkeling?
Ben je zoekende van werk naar werk en/of zit je op je werk niet lekker op je plek?
Vind jij jezelf niet zo heel bijzonder en doe jij gewoon je werk?
Is je werkdruk hoog en zoek je oplossingen?
Is verandering in je team de enige constante en wil jij jezelf blijven?

Kortom; jij bent toe aan een nieuwe stap in je werk!
Doe mee aan het Jaarprogramma “VERANDERING REALISEREN”

NA DEZE 10 MAANDEN HEB JE:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Ontdekt wat jouw talenten, passies en doelen zijn
Een sterke kijk ontwikkeld op hoe jouw talent kan bijdragen aan verandering
Je visie gevormd door het creëren van stimulerende toekomstvisies
Inzichten gekregen in je persoonlijke systeem vanaf je blokkade tot je eerste stap
Je inzichten vertaald in concrete stappen voor jezelf binnen je team
Je team geleerd om te gaan met individuele interesses binnen een
samenwerkingsverband
Flexibel gebruik kunnen maken van methodologieën en testen voor jezelf en je team
Inzicht in de complexiteit van het systeem van je organisatie
Geleerd effectiever (bege)leiding te geven aan verandering door draagvlak te creëren
Alle neuzen dezelfde kant op gekregen door je collega's te enthousiasmeren

INHOUD VAN HET PROGRAMMA IS GEBASEERD OP:
!
!
!
!
!
!
!

Verschillende leermethodes gecreëerd door de jaren heen als coach door Roosmarijn Haring
Bewezen profileringsmethode Talent Dynamics van Roger Hamilton & Michelle Clarke
Het navigeren door verandering met vertrouwen en een creatieve en open mindset
Geïntegreerde en positieve psychologie, gedragspatronen en systemisch werk
Leiders die willen veranderen grondig te begeleiden over een langere periode van binnen
naar buiten en vervolgens van buiten naar binnen
Ervaring bij het begeleiden van ca. 800 teamspelers van verschillende organisaties en
bedrijven in Nederland, België en Engeland
Meer dan 20 jaar ervaring bij bedrijven en organisaties variërend van management en
projectmanagement posities tot het leiden en coachen van teams en het werken met
managementteams aan team gerelateerde zaken in verschillende veranderprogramma’s

EERDERE DEELNEMERS AAN DIT PROGRAMMA
Circa 800 teamspelers van bedrijven en organisaties in Nederland, België en Engeland.

HOE WERKT HET PROGRAMMA EN VOOR WIE IS HET
• Voor een groep van 11-33 medewerkers en ZZP-ers
• Een 10-maanden durend programma gestructureerd rond twee fases met terugkerende
modules plus een extra bonus module: Breng je data in kaart (facultatief)
Dit programma is gebaseerd op leren door te doen. Het jaarprogramma wisselt offline
workshops af met individuele versnellingssessies en online groepssessies. Verder helpen we
jouw leerproces door middel van interactieve persoonlijke ontwikkelingsopdrachten, het
uitwisselen van theorie, groepsoefeningen en individuele acties met leuke leermethoden. Door je
manager en/of teamleden te betrekken worden er meer duurzame resultaten gerealiseerd.

FASERING VAN HET PROGRAMMA
Het programma is verdeeld in twee fases:
Fase 1: April 2020 – Sept 2020. Fase 2: Okt 2020 – Maart 2021.*
*Geen workshops en sessies gedurende de zomermaanden (juli en augustus) en december.

www.geodomein.nl

info@geodomein.nl

0850602158

Fase 1 Van binnen naar buiten

Fase 2 Van buiten naar
binnen

Breng jezelf
in kaart

Vul je persoonlijke canvas
in en ontdek je natuurlijke
talent, passie en doel

Breng je
visie in kaart

Begrijp de stadia van de
Breng jezelf in
Visie Hoogtelijnenkaart en kaart
ontwikkel een
aantrekkelijke en krachtige
visie met
toekomstscenario’s met
behulp van het
Visiekompas

Identificeer en elimineer
je blokkades voor je
eigen gevoel van flow en
leer betere vragen te
stellen vanuit andere
energie

Breng je
systeem in
kaart

Ontdek je persoonlijke
Breng je
blokkades die tot nu toe
systeem in
nog niet zichtbaar waren
kaart
en je ontwikkeling remmen

Begrijp hoe het systeem
of je organisatie
bijdraagt aan jouw
succes en uitdagingen

Breng je
voortgang in
kaart

Herken je kracht,
Breng je
uitdagingen en ontdek
leiderschap in
welke voortgang je boekt
kaart
gedurende het programma

Ontwikkel een dieper
inzicht in je gedrag en
relatie met persoonlijk
leiderschap en ontwikkel
of verdiep je persoonlijke
management stijl

Breng je
team in
kaart

Begrijp de waarde van
teamleden en verander je
interacties, de
samenwerking en
communicatie binnen je
team

Breng je
data in
kaart

Aan de slag met kwaliteit.
Wat is de norm? Wat is
kwaliteit? En waarom
denken we daar allen
anders over?

www.geodomein.nl

Breng je
voortgang in
kaart

Breng je team
in kaart

info@geodomein.nl

Beschrijf je persoonlijke
piekpunten, uitdagingen,
prangende vragen en je
grootste lessen. Na
afloop heb je inzicht in
jouw ontwikkeling

Handel effectief bij
weerstand en ontwikkel
jouw manier om de
spelers in je team
positief te beïnvloeden

0850602158

DETAILS VAN HET PROGRAMMA
MAAND

EVENEMENT

DUUR

Apr 2020

Workshop #1 Breng jezelf in kaart

1 dag

Apr - Jun

Individuele Versnellingssessie #1 Breng je systeem in kaart

2,5 uur

Mei

Workshop #2 Breng je visie in kaart

1 dag

Jun

Groep Versnellingssessie #1 Breng je voortgang in kaart

2 uur

Sept

Workshop #3 Breng je team in kaart + Breng je data in kaart

1 dag

Okt

Groep Versnellingssessie #2 Breng je voortgang in kaart

2 uur

Nov

Workshop #4 Breng jezelf in kaart

½ dag

Jan - Feb

Individuele Versnellingssessie #2 Breng je systeem in kaart

2,5 uur

Jan

Workshop #5 Breng je leiderschap in kaart

½ dag

Feb

Workshop #6 Breng je team in kaart

½ dag

Maart

Slotevenement

2 uur

WAT DEELNEMERS ZEIDEN
“Ik ben heel enthousiast over het jaarprogramma. Als ik in mijn organisatie vertel over flow dan
hangen ze allemaal aan mijn lippen. Ik ga alles wat ik heb geleerd zeker meenemen mijn
organisatie in. Ik startte met een flow van 6,3 en zit nu op een 8. De doelstellingen die ik had die
beginnen nu echt vorm te krijgen. Ik ben eigenlijk een heel blij mens.”

“Ik mag graag met de techniek bezig zijn. Mijn organisatie zit al een hele tijd in een reorganisatie.
Ik had veel last van die chaos. Toen dacht ik: als er niets veranderd dan ga ik weg. Terwijl ik het
inhoudelijk juist zo naar mijn zin heb. Dankzij het jaarprogramma leerde ik meer structuur te
vinden voor mezelf. Waar ben ik goed in. Wie heb ik in mijn team nodig. Waar krijg ik energie van.
En nu kan ik dit veel beter aangeven aan mijn organisatie, waardoor ik lekkerder in mijn vel zit.”

“Dit jaar is een achtbaan geweest. Ik heb dit jaar de sprong gewaagd om een eigen bedrijf te
starten. Dankzij het jaarprogramma heb ik veel focus aan kunnen brengen en stappen kunnen
zetten. Ik ben heel ver gekomen. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik weet welke mensen ik nodig heb
in mijn team. Bij alles wat ik doe weet ik nu dat ik ruimte moet hebben voor mijn creatieve
energie. Mijn flow is van een 7,3 naar een 8,4 gegaan. Ik ben heel dankbaar met waar ik nu sta!”
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HET TEAM
ROOSMARIJN HARING
Roosmarijn Haring is International Best Selling Author, creatief
ondernemer en CEO van internationaal trainingsbedrijf
Geodomein. Ze is gecertificeerd als Master Trainer en als
Systeem Opsteller en heeft verschillende programma's en spellen
gecreëerd voor teams. Roosmarijn heeft zich als doel gesteld
100.000 mensen te laten stralen doordat zij werk doen wat ze
leuk vinden. Voordat zij Geodomein oprichtte heeft Roosmarijn
verschillende functies gehad in bedrijven en organisaties op
internationaal niveau. Als redacteur van Reed Business (Elsevier)
jaagde ze wereldwijd op de beste verhalen in technologische
niches en leidde ze het ideale team vanuit het Management
Team. Als projectmanager in organisaties beïnvloedde zij
beslissers en beleidsmakers. Roosmarijn woont in Goutum met
haar man en twee kinderen.

MARK BERNTSSEN
Mark is trainer en CCO van Geodomein. Hij traint vanuit het
gedachtengoed van Talent Dynamics met een sausje NLP en
Blueprint. Mark heeft zich als doel gesteld om samen met het
team internationaal trainingsbedrijf Geodomein de komende
jaren verder op de kaart te zetten omdat hij ervan overtuigd is dat
er nog veel te winnen is in samenwerken, communiceren en
werken vanuit je eigen kernwaarden. Hij heeft de afgelopen tien
jaar verschillende productieafdelingen gecoacht en laten groeien.
Hierbij staat plezier in het werk voorop. Hij gelooft dat wanneer
leiders weten waar ze goed in zijn en ècht doen wat ze leuk
vinden, hun ogen weer gaan stralen zodat ze hun teams beter
kunnen motiveren en leiden. Daarnaast is Mark ook voorzitter
van een deel van de raadsvergaderingen van de gemeente Wijk
bij Duurstede, waar hij ook woont met zijn vrouw en twee
kinderen.

GEODOMEIN
Geodomein richt zich op het veranderen van systemen van organisaties, van binnenuit, door
belangrijke spelers in teams te begeleiden met strategische transformatie programma’s. Sinds
2013 heeft Geodomein gewerkt met senior professionals en teams in Nederland, België en
Engeland.

MEER WETEN?
Ben je nieuwsgierig en wil je ontdekken of dit programma geschikt voor jou is?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kunnen dan 1-op-1 kijken of dit
waardevol is of je kunt ons ontmoeten bij één van onze activiteiten in het land.
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