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Doel en doelgroep

Deze workshop van 1 dag is bestemd voor 

individuen of groepen die persoonlijk effectiever 

willen worden in “waarnemen”.

U bent een manager die zijn team beter wil 

“lezen” en sturen of een team dat langs deze as 

wil werken aan meer begrip, openheid en 

samenhang.

Het maximum aantal deelnemers is 12 personen. 

Bij individuele inschrijving wachten we tot het 

minimum van 8 personen is bereikt.

Resultaat

U heeft na de workshop:

• inzicht in uw non verbale impact

• inzicht in het leren lezen van non verbale signalen

• meer interventierepertoire op wat u waarneemt bij 

anderen

Voorbereiding

Bij een groep doen we een zorgvuldige intake. Wat wilt 

u bereiken bij uw team? Met oefeningen op maat en 

casuïstiek zorgen we voor een interactieve workshop.

Inleiding

Denk je wel eens in een gesprek: “dat zeg je 

nu wel, maar ik geloof het niet!”. Of heb je het 

gevoel dat je teveel een open boek bent door 

je houding?

Het kunnen onderkennen van de betekenis 

van gedrag stelt je in staat een ‘reality check’ 

door te voeren. 

Onder het motto “het lichaam liegt niet”, word 

je wijs in hoe wij elkaar biologisch lezen en de 

onschatbare waarde van juist non-verbaal 

gedrag.

Het onderstrepen van de eigen uitgaande tekst 

met mimiek, adequate gebaren en bewegingen 

verhoogt je persoonlijke effectiviteit.

Deze workshop is interessant om jezelf te 

bekwamen in non verbale waarneming en 

bewust te worden van je eigen non verbale 

impact. 

We beschouwen en oefenen met houding, 

mimiek, ademhaling, fysieke kenmerken, 

vergader- en loopgedrag, leiders en volgers, 

enz.
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Patty Kruiswijk leidt al jaren Bureau Kruiswijk. Zij begeleidt organisaties in 

veranderprocessen en ondersteunt - als executive coach - leidinggevenden bij het 

verhogen van hun persoonlijke effectiviteit. Dit met veel aandacht voor psycho-

fysieke en nonverbale elementen. Ze koppelt scherpzinnigheid aan betrokkenheid en 

respect. Tot haar specifieke deskundigheid rekent zij de wisselwerking tussen 

leiderschap/charisma en beweging bij anderen.

Jöan Boere heeft ruim 10 jaar hands-on projectmanagement ervaring en is sinds 

2002 trainer/facilitator. Het leven heeft hem al wat tegenwind bezorgd, hetgeen een 

bron voor doorleefd advies en rake feedback als bijvangst heeft opgeleverd. 

Tot zijn specifieke expertise rekent hij het organiseren van kickoffs en freshups van 

grote projecten of programma’s. Daar komt zijn projectmanagement ervaring, 

veranderkundige expertise en het vermogen een teamimpuls te realiseren mooi 

samen. 

Facilitators
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Was het altijd maar zo duidelijk! 

Visie
Management Expedition “organiseert” het 
gewenste leer- of veranderproces op basis 
van drie pijlers.

EXPLORE TO DISCOVER – zelfonderzoek
door metaforen uit de buitenwereld naar
binnen te halen.

EXPERIMENT TO FEEL – soms letterlijk en 
meestal figuurlijk mee op “expeditie” om ander 
gedrag te voelen.

EXCHANGE TO ACT – eerlijke uitwisseling 
en openhartige feedback die aanzetten tot 
actie.

Investering en timing

De investering voor deze workshop van 1 dag

bedraagt € 570,- p.p. exclusief BTW inclusief

accommodatie en lunch op een bijzondere

locatie in het midden van het land.

Bij groepen wordt de benodigde voorbereiding

apart geoffreerd.

De workshop vindt plaats in Q2 2020 op een

in overleg met u en andere opdrachtgevers

nader te bepalen datum.

Inschrijving tot uiterlijk 15 April 2020.
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EXPLORE TO DISCOVER

Zorgvuldig Scherp Bevlogen

Voor meer informatie of referenties belt of mailt u met Jöan Boere.

EXPERIMENT TO FEEL EXCHANGE TO ACT


